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ZAPISNIK 
82. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v ponedeljek, 13.09.2021 ob 17. uri 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 LJUBLJANA. 

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac - predsednik, Sebastjan Gergeta, Borut Hren, Dejan 
Hreščak (pooblastilo predsedniku), Igor Jakovac, Zoran Janković (pooblastilo predsedniku), Boštjan 
Kozole, Vanja Lombar (pooblastilo predsedniku), Miša Marinček (pooblastilo predsedniku), Bor 
Rozman, Jernej Smisl (pooblastilo Sebastjanu Gergeti), Borut Škabar, Gregor Šuštaršič (pooblastilo 
Sebastjanu Gergeti), Janko Požežnik, dr. Marko Šibila, Blaž Urbanija,  Roman Volčič; 
 
ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Tomaž Jontes, dr. Edvard Kolar, Beno Lapajne, Janez 
Škrabec; 
 
OSTALI PRISOTNI: Jure Cvetko, David Sok, Bojan Lah, Tomaž Ambrožič, Matej Avanzo, Goran Cvijič, 
Leopold Kalin, Uroš Mohorič, Anja Frešer, Mateja Kavčič; 
  
DNEVNI RED:  
1. Potrditev zapisnikov 75. – 81. seje predsedstva RZS; 
2. Poročilo o delu pisarne RZS (Goran Cvijić); 
3. Revidirano letno poročilo RZS za leto 2020 (Goran Cvijić); 
4. Termin in dnevni red seje 33. zbora članov RZS (Goran Cvijić); 
5. Vzpostavitev novega strokovnega odbora in področja njegovega delovanja (Goran Cvijić); 
6. Poročila selektorjev mlajših reprezentanc (Uroš Mohorič, Anja Frešer); 

a) Poročilo moške kadetske reprezentance z EP 2021 Hrvaška; 
b) Poročilo ženske kadetske reprezentance z EP 2021 Črna gora; 
c) Poročilo ženske mladinske reprezentance z EP 2021 Slovenija; 

7. Poročila selektorjev mlajših reprezentanc v rokometu na mivki (Mateja Kavčič);  
a) Poročilo ženske mlajše reprezentance v rokometu na mivki z EP 2021 Varna;  
b) Poročilo moške mlajše reprezentance v rokometu na mivki z EP 2021 Varna;  

8. Imenovanje trenerjev reprezentanc v rokometu na mivki (Goran Cvijić, Mateja Kavčič);  
9. Poročilo o organizaciji EP 2021 za mladinke (Jure Cvetko); 
10. Poročilo komisije za sojenje (Janko Požežnik); 
11. Poročilo o stanju organizacije EP 2022 za ženske (Jure Cvetko, Matej Avanzo, Tomaž Ambrožič); 
12. Seznanitev s propozicijami lig za tekmovalno sezono 2021/2022 (Aleš Jug); 
13. Tekoče zadeve in razno 
 
PREDSEDNIK  g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 82. sejo predsedstva RZS. Ugotovil 
je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih sedemnajst (17) članov 
predsedstva. Predsednik je še posebej pozdravil Blaža Urbanijo, direktorja Wallis Motor Ljubljana, 
sponzorja Rokometne zveze Slovenije. Blaž sicer še ni član predsedstva, vendar se ga bo na naslednji 
seji skupščine predlagalo v izvolitev.  
 
BLAŽ URBANIJA se je na kratko predstavil ter povedal, da se je ukvarjal z različnimi športi; trenutno s 
kolesarstvom in tekom. Zahvalil se je za povabilo ter prisotne informiral, da je Wallis Motor Ljubljana 
postal največji trgovec z BMW avtomobili v Sloveniji. 
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UGOTOVITVENI SKLEP 
82. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih sedemnajst (17) od 
dvaindvajsetih (22) članov predsedstva RZS.  

 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog dnevnega reda 82. seje. 
 

SKLEP 
Potrdi se dnevni red 82. seje predsedstva RZS.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

Ad. 1 
Potrditev zapisnikov 75. – 81. seje predsedstva RZS 

 
V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnike 75., 76., 77., 78., 79. in 80. seje 
predsedstva RZS.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnike ni prispela nobena pripomba.  
 

SKLEP 
Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 75., 76., 77., 78., 79. in 80. seje predsedstva RZS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, 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 na kratko predstavil dogajanje v letu 2021. Na področju reprezentanc je omenil 
udeležbo moške članske reprezentance na SP 2021 Egipt, kvalifikacije za OI v Berlinu, kvalifikacije za EP 
2022, kamor smo se uspešno uvrstili. Izvedba kvalifikacij je bil velik zalogaj zaradi slabih letalskih 
povezav, ki so bile posledica koronavirusa. Ženska članska reprezentanca je uspešno opravila 
kvalifikacije za SP 2020 Španija. Uspešno smo organizirali tudi evropsko prvenstvo 2021. Od marca 
2020 v okviru RZS deluje tudi 13 trenerjev v programu nacionalne panožne športne šole. Delovanje 
športa je bilo omejeno z omejitvami v zvezi s covidom. NLB liga se je odigrala v celoti, ostale lige pa po 
skrajšanih sistemih. Prvič smo uspeli prodati za pravice za NLB ligo, kar pomeni, da smo nekako uspeli 
ustvariti produkt, ki se na trgu prodaja, kar se gre zahvaliti Sebastjanu Gergeti in njegovi ekipi. Do konca 
leta nas čakajo dodatne kvalifikacije za uvrstitev kadetinj na EP ter žensko člansko SP 2021 Španija.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil za poročilo ter predlagal: 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom o delu pisarne RZS.  
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Ad. 3 
Revidirano letno poročilo RZS za leto 2020 

 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da smo močno odvisni od sponzorskih sredstev, vendar se še vedno vrtimo 
na plusu. Lani smo uspeli ustvariti 180.000 EUR plusa, ki smo ga porabili za izredne stroške letalskih 
vozovnic moške članske reprezentance v Egipt, Turčijo in Poljsko. Zapustili so nas trije večji sponzorji, 
tako da bomo morali v naslednjem letu temu posvetiti veliko pozornosti.  Izgubili smo kar nekaj 
sredstev od prihodkov iz organizacije EP in prodaje vstopnic za kvalifikacijske tekme.  
 
PREDSEDNIK je predlagal 

 

SKLEP 
Predsedstvo potrjuje revidirano letno poročilo RZS za leto 2020 ter ga podaja Zboru  članov RZS v 
sprejem in potrditev. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

 
Ad. 4 

Termin in dnevni red 33. rednega Zbora članov RZS  
 

PREDSEDNIK je predlagal dnevni red 33. rednega Zbora članov RZS ter termin – 11.10.2021 ob 17. uri 
in sicer v sejni dvorani hotela Šport na Otočcu. Dodal je še eno točko dnevnega reda, in sicer poročilo 
Strokovnega sveta RZS.  
 

SKLEP  
Predsedstvo sprejme in potrdi predlagan termin 11.10.2021 ob 17. uri in  dnevni red 33. zbora članov 
RZS z dopolnitvijo. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

Ad. 5 
Vzpostavitev novega Strokovnega odbora in področja njegovega delovanja 

 
PREDSEDNIK je predlagal, da se od te seje naj se to imenuje Strokovni svet RZS. Po nekajletnem zatišju 
oziroma omejenem delovanju smo na novo zastavili način delovanja in vsebino. Naloge in pristojnosti 
so bile prediskutirane na ustanovni seji, prav pa je da to predstavimo tudi članom predsedstva. Besedo 
je predal predsedniku Strokovnega sveta dr. Marku Šibili. 
 
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, da so uvodne besede vse povedale. Dr. Marta Bon kot podpredsednica 
bo pokrivala ženski rokomet, Klemen Luzar pa moškega. Predlagal je spremembo imena v Strokovni 
svet. Predlog je tudi, da je član Strokovnega sveta reden član predsedstva kot je to že bilo v preteklosti. 
Njihov namen je prizadevanje za čim boljšo igro na igrišču in pokrivanje vseh vidikov, ki vplivajo na to. 
Tudi analiza dela reprezentanc.  
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PREDSEDNIK je predlagal naj bo poročilo Strokovnega sveta stalna točka na sejah predsedstva. 
Obenem pa naj se kot stalna praksa uvede tudi posvet predsedstva s Strokovnim svetom ob 
imenovanju novega selektorja. Dr. Marto Bon se obvezno vabi na seje predsedstva. 
 
BOŠTJAN KOZOLE je pozdravil novo ekipo in dal velik poklon slovenski stroki, sploh kar se tiče dela z 
najmlajšimi kategorijami.  
 
BORUT ŠKABAR je predlagal, da bi nedejavne člane Strokovnega sveta nadomestili z mlajšimi. V sestavi 
mu manjka še en predstavnik ženskega rokometa, pozdravlja sicer, da je v sestavi tudi dr. Marta Bon. 
Žal mu je, da v Strokovnem odboru ni Borisa Čuka.  
 
ROMAN VOLČIČ je izrazil veselje nad povratkom dr. Marte Bon. Ženskemu rokometu se posveča 
premalo pozornosti, predvsem pa je v ženskem rokometu premalo strokovnjakov. Upa, da bodo 
obravnavali tudi klubske oz. ligaške teme. 
 
PREDSEDNIK je menil, da ima Uroš Mohorič dober razmislek, in sicer, da posežemo v igro mladih, kjer 
rezultat ne bo primarna zadeva. Prvič imamo situacijo, ko želita članska selektorja močen Strokovni 
svet. 
 
UROŠ MOHORIČ je povedal, da imamo na področju tekmovanja mladih veliko rezultatsko 
preobremenjenost. Predlog je, da se nagrajuje še nekatere druge stvari. 
 
PREDSEDNIK je predlagal 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja z vzpostavitvijo delovanja novega Strokovnega odbora RZS in področij 
njegovega delovanje. 

 
 

Ad. 6 
Poročila selektorjev mlajših reprezentanc 
a) Poročilo moške kadetske reprezentance z EP 2021 Hrvaška 

b) Poročilo ženske kadetske reprezentance z EP 2021 Črna gora 
c) Poročilo ženske mladinske reprezentance z EP 2021 Slovenija 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo dr. Marku Šibili. 
 
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, da so o tekmovanjih na Strokovnem odboru razpravljali. Na koncu so 
podali nekaj pobud, ki so izhajali iz poročila Gašperja Kovača.  Dali smo nekaj pripomb in nasvetov, 
predlagali so da nadaljuje svoje delo. Podobna situacija je bila pri kadetinjah, z dodatkom, da to 
reprezentanco čakajo kvalifikacije. S svojo uvrstitvijo lahko ogrozijo svojo in naslednjo generacijo za 
mesto v elitni skupini reprezentanc. To se bo dogajalo v novembru Črni gori. Samo ena reprezentanca 
gre naprej. Konkurenca pa je Srbija, Norveška, Islandija. Tu je pomemben rezultat tudi za naslednjo 
generacijo. Če izpadejo, je potrebno narediti drugačen plan. Poročilo mladinskega moškega trenerja 
pa je nekaj drugega, saj so dosegli 4.mesto. 
 
GORAN CVIJIĆ je Sašu Prapotniku čestital za dober rezultat. Rezultati zadnjih 10 let kažejo na 
kontinuirano dobro delo pod taktirko Uroša Mohoriča. 
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SAŠA PRAPOTNIK je povedal, da igralci v ekipi zaradi covida niso trenirali veliko. Prvenstvo smo odigrali 
na dovolj solidnem nivoju. Nekaj stvari je za popraviti in na tem bomo tudi delali. Zahvalil se je 
predsedstvu za dobre pogoje ter Urošu Mohoriču, ki je v ključnih momentih pomagal z nasveti. 
 
JERNEJ RANTAH je povedal, da je tudi kadetska reprezentanca malo trenirala. Trenirati so začeli šele v 
marcu. Zahvalil se je predsedstvu, da je omogočilo pogoje. Niso uspeli priti med prvih 13 reprezentanc, 
zato so padli v dodatne kvalifikacije. V klubih se dela slabo, fizično smo bili ena najslabših reprezentanc, 
tudi tehnično. Nekaj se mora sistemsko spremeniti v klubih. Osnove rokometa ne moremo učiti v 
reprezentanci. Za to je premalo časa. Naredili bomo vse, da ostanemo v A diviziji. 
 
PREDSEDNIK je ob koncu podal 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
a) Predsedstvo se seznanja s poročilom moške kadetske reprezentance z EP 2021 Hrvaška. 
b) Predsedstvo se seznanja s poročilom ženske kadetske reprezentance z EP 2021 Črna gora.  
c) Predsedstvo se seznanja s poročilom mladinske reprezentance z EP 2021 Slovenija.  

 

 
Ad. 7 

Poročila selektorjev mlajših reprezentanc v rokometu na mivki 
     a) Poročilo ženske mlajše reprezentance v rokometu na mivki z EP 2021 Varna 
     b) Poročilo moške mlajše reprezentance v rokometu na mivki z EP 2021 Varna 

 
 
PREDSEDNIK je predal besedo Mateji Kavčič. 
 
MATEJA KAVČIČ je povedala, da je rokomet na mivki v Sloveniji še vedno v povojih. Projekt napreduje 
zelo počasi v primerjavi z reprezentancami, ki so v to panogo vključene že dvajset let. Žal ni ustrezne 
infrastrukture. Zahvalila se je predsedstvu, da je omogočilo udeležbo naših reprezentanc na EP. Ta 
generacija bo jedro članske reprezentance v prihodnosti. Tudi na rokometnih kampih je vključen 
rokomet na mivki. 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bo rokomet na mivki postal olimpijska disciplina, zelo je popularen med 
mladimi, ustanavljajo pa se že klubi, ki so povezani samo z rokometom na mivki. Iz teh razlogov 
vlagamo v rokomet na mivki. 
 
BORUT ŠKABAR je podal ugotovitev, da so določene igralke tako članice reprezentance rokometa kot 
rokometa na mivki. Povprašal je, kako se bo to usklajevalo.  
 
MATEJA KAVČIČ je povedala, da je vedno prioriteta dvoranski rokomet. 
 
BOR ROZMAN je povedal, da v odbojki to dobro funkcionira. Vse dvoranske odbojkarice imajo poseben 
razpored za beachvoley, ki se začne od maja naprej. Imajo tudi kombinacijo treningov. Morda bi lahko 
povzeli njihove prakse.  
 
MATEJA KAVČIČ je povedala, da se je predvsem letos zaradi covida dvoranski rokomet zamaknil daleč 
v junij, tako da je bilo nemogoče začeti s treningi prej. V odbojki je infrastruktura bolj razvita, saj imajo 
pokrito dvorano, kjer se lahko trenira tudi pozimi. Rokometno igrišče je večje in ga je potrebno iz 
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odbojkarskega igrišča prilagoditi, kar zahteva dodatna finančna sredstva. Vsekakor se stremi za tem, 
da bi se infrastruktura postavila. Planirano je igrišče v Stopičah pri Krki.  Problem je tudi, da rokomet 
na mivki še ni olimpijska disciplina in zato še ni predmet javnih razpisov.  
 
PREDSEDNIK je menil, da se ne strinja s takim komentarjem. Želi si, da bi bili bolj drzni. To bo zelo hitro 
olimpijski šport. Delati je treba tako, da ko bo to olimpijski šport, da se bomo borili za medalje. Rokomet 
na mivki zahteva strateški pogled za deset let naprej. Marta Bon  naj sodeluje pri izdelavi strategije.  
 
DR. MARTA BON je povedala, da razmišljajo o tem. Na fakulteti imajo tudi razpisan nov izbirni predmet 
– rokomet na mivki. Sama si prizadeva, da bi  v okviru Športnega parka Kodeljevo postavili igrišče za 
rokomet na mivki. Nekaj izkušenj že imamo, saj je bila sama že selektorka reprezentance rokometa na 
mivki leta 2002. 
 
BOJAN LAH je povedal, da se je rokomet na mivki razvil kasneje. Veliko sodnikov je šlo iz dvoranskega 
rokometa v rokomet na mivki. Vse poteka po dveh kanalih, tako funkcionira tudi EHF, ki ima to ločeno. 
Res je potrebna strategija, pripravljeni so pomagati. Sami nimajo izkušenj, poznajo pa ljudi, ki jih imajo 
in jih lahko povabijo.  
 
MATEJA KAVČIČ je izpostavila nekaj stvari, ki so vsekakor uspešne; imamo sodniški par v rokometu na 
mivki, imamo EHF in IHF delegatko. Na EP so fantje premagali tudi Švedsko, ki so kasneje postali 
evropski prvaki. Potrebujemo več priprav in več pripravljalnih tekem.  
 
BOR ROZMAN je predlagal, da bi se zveza angažirala in pri klubih, občinah dosegla, da se pri 
novogradnjah upošteva, da se sprememba igrišča lahko naredi v nekaj minutah. Definirati se mora 
nekaj centrov, spodbuditi postavitev infrastrukture ter organizirati dogodke. 
 
ROMAN VOLČIČ je menil, da moramo motivirati klube, da pridejo na državno prvenstvo.  
 
Dr. MARKO ŠIBILA je informiral, da bo na olimpijske igre kmalu prišel tudi rokomet na vozičkih, ki je 
tudi zanimiva zadeva.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je RZS  že imela prvo reprezentanco na EP. Projekt vodi Maja Šon Užmah. 
Bori se, da pridobiva tiste, ki se ukvarjajo s košarko na vozičkih.  
 
PREDSEDNIK je predlagal, da Mateja Kavčič v sodelovanju z dr. Marto Bon, Borom Rozman, Romanom 
Volčičem pripravi strategijo razvoja rokometa na mivki za deset let v roku treh mesecev.  
. 

UGOTOVITVENI SKLEP 
a) Predsedstvo se seznanja s poročilom mlajše ženske reprezentance v rokometu na mivki z EP 

2021 Varna. 
b) Predsedstvo se seznanja s poročilom mlajše moške reprezentance v rokometu na mivki z EP 

2021 Varna. 

 

SKLEP  
Mateja Kavčič v sodelovanju z dr. Marto Bon, Borom Rozmanom in Romanom Volčičem v roku treh 
mesecev pripravi strategijo  razvoja rokometna na mivki za deset let.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
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Ad. 8 
Imenovanje trenerjev reprezentanc v rokometu na mivki  

 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da gre le formalno pravno potrditev na Strokovnem odboru RZS potrjenih 
trenerjev rokometa na mivki. 

 
PREDSEDNIK je predlagal  

 

SKLEP 
Na predlog Strokovnega odbora RZS predsedstvo RZS imenuje Mateja Marinaca za trenerja mlajše 
ženske reprezentance v rokometu na mivki do 31.08.2024.  
 
Na predlog Strokovnega odbora RZS predsedstvo RZS imenuje Jako Peterlina za trenerja mlajše 
moške reprezentance v rokometu na mivki do 31.08.2024.  

 
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

 
Ad. 9 

Poročilo o organizaciji EP 2021 za mladinke 
 

PREDSEDNIK je predal besedo Juretu Cvetku.  
 
JURE CVETKO je menil, da je bilo prvenstvo za tako starostno selekcijo organizirano na zelo visokem 
nivoju. Reprezentancam smo ponudili visok standard pri hotelskih namestitvah, transportih, 
organizaciji dodatnih storitev. Bili so sicer omejeni z covid omejitvami, ki so povzročale veliko 
dodatnega dela. Zahvalil se je ekipi na RZS. Zadnji vikend smo gostili predsednika EHF, od katerega smo 
prejeli tudi pohvale glede organizacije. Tudi finančni izid je dober. Brez pomoči občine Celje si tega 
prvenstva ne bi mogli privoščiti.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je organizacija prvenstva pomemben vir pridobivanja sredstev za 
delovanje mlajših reprezentanc, saj s strani države ne dobimo zadostnih sredstev. Zahvalil se je še 
Janku Požežniku, ki v Celju in Laškem ogromno pomaga. 
 
PREDSEDNIK pohvalil vse sodelujoče, dr. Marto Bon, ki je bila vseskozi prisotna, župana Celja in pa 
Janka Požežnika ter Izidorja Krivca. Predlagal je, da se ob priložnosti pisno zahvalimo ekipi v Celju. 
Predlagal je 

 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom Jureta Cvetka o organizaciji EP 2021 Slovenija za mladinke.  

 
 

Ad. 10 
Poročilo komisije za sojenje  

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Janku Požežniku. 
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JANKO POŽEŽNIK je povedal, da so v pretekli sezoni naredili korak naprej tako v kvaliteti sojenja kot 
tudi v širitvi baze sodnikov ter dela z mladimi. Polega uspehov mednarodnega sodniškega para Sok/Lah 
ter Baković/Palačković bi si želeli tudi tretji EHF sodniški par. Imeli so tudi seminar, kjer poskušajo linijo 
evropskega sojenja poenotiti s slovenskim. Delavnice s trenerji so izredno pomembne. V naslednjo 
sezono gremo z nekim optimizmom. 
 
DAVID SOK je predlagal, da  bi se razmislilo, da se pri mlajših kategorijah igralcem razloži, zakaj je prišlo 
do nekatere odločitve. Pomembno je vzpostaviti ta odnos s prihajajočimi generacijami v luči 
preprečevanja neprimernega obnašanja do sodnikov.  
 
PREDSEDNIK je pohvalil idejo. Ob koncu diskusije je izpostavil sodniški par Lah/Sok, ki sta nastopila na 
olimpijskih igrah. Izrazil je ponos ob dejstvu, da sta opravila vrhunsko delo. Zahvalil se jima je v imenu 
predsedstva za tak dober nastop ter jima izročil plakete.  
 
DAVID SOK se je zahvalil za podporo. Z Bojanom sta se odločila, da bost nekaj vrnila nazaj rokometni 
družini, zato veliko sodelujejo z Jankom Požežnikom pri izobraževanju sodnikov. Dejstvo, da se na 
združenjih več ne govori o sodnikih, je dober znak. Slovenci so imeli od Seula dalje kontinuiteto nastopa 
na olimpijskih igrah. Tudi njima so se v Riu izpolnile sanje, Tokio pa je je bil z nastopom v finalu 
nadgradnja. Zahvalil se je za vso podporo. 
 
PREDSEDNIK je pohvalil delo Janka Požežnika, Davida Soka ter Bojana Laha kar se tiče izobraževanje 
ter izrazil upanje, da se vzgoji še več mednarodnih sodniških parov, tudi ženskih.  
 

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

 
 

11. točka  
Poročilo o stanju organizacije EP 2022 za ženske 

 
PREDSEDNIK je pozdravil Jureta Cvetka, Tomaža Ambrožiča in Mateja Avanza.  
 
JURE CVETKO je povedal, da aktivnosti v zvezi z organizacija prvega ženskega EP že potekajo. Hoteli in 
dvorane so že rezervirani. V Celju je bil problem z dvorano Zlatorog glede dimenzij. Dvorano je bilo 
potrebno razširiti. Narejen je logotip prvenstva. Prvenstvo bi poskušali narediti čimbolj trajnostno. V 
kontaktu smo s turizmom Ljubljana in Celje. Z EHF-om, MKD in MNE zvezo smo v rednih kontaktih 
preko video konferenc. Sistem ticketinga je še v dogovoru. Organigram je narejen iz izkušenih ljudi.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so povabili Tomaža Ambrožiča n Mateja Avanza, ker imata ogromno 
izkušenj iz podobnih dogodkov. Imata veliko znanja in kreativnosti.   
 
TOMAŽ AMBROŽIČ se je zahvalil za zaupanje.  Z Matejem Avanzom bosta sodelovala na področju 
promocije in trženja. Izkušnje imata iz EP v košarki, EP v futsalu in EP v odbojki. Velik izziv mu predstavlja 
dejstvo, da je to žensko prvenstvo. Žal so ženski športni dogodki neupravičeno medijsko v ozadju. 
Žensko prvenstvo bi zato radi postavili ob bok moškemu prvenstvu. S pravim pristopom se da tudi 
ženski dogodek oz. nek nišni šport dobro promovirati in iztržiti. Za ambasadorko prvenstva so 
predlagali slovensko pevko Senidah, ki je izjemno popularna na območju bivše skupne države. Na 
YouTube kanalu beleži tudi do 50 mio ogledov. Senidah bo napisala tudi uradno pesem prvenstva. Nad 
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sodelovanjem je navdušena in pokazala bo, da je ženski rokomet enakovreden moškemu. V odbojki so 
s pravim pristopom naredili 900.000 EUR prihodka iz naslova prodanih vstopnic, kar ni nihče pričakoval. 
S pravim pristopom, s pogumom moramo ljudi navdušiti, da spremljajo reprezentanco in pridejo na 
tekme. Do spomladi moramo imeti pripravljene vse promocijske aktivnosti. Sponzorji so se pripravljeni 
povezovati z zgodbo in ne le z rezultati. To prvenstvo želi narediti neko drugačno zgodbo. Prvenstvu bi 
želeli dati trajnostni pečat, tako pri prevozih kot pri ostalih stvareh. To je novost in tega še nismo videli 
na nobenem prvenstvu.   
 
MATEJ AVANZO je povedal, da bomo s Senidah dobili izredno izpostavljenost in prepoznavnost. To je 
prilika za Slovenijo in za rokomet globalno. Senidah si želi biti v tej vlogi. Ženski element bi želeli 
podkrepiti tudi z izborom bivših rokometašic iz vsake države organizatorke, ki bi postale desna roka 
ambasadorke prvenstva. Juretu bi denimo taka igralka pomagala pri javnih nastopih in promocijskih 
akcijah. Ideja trajnostnega prvenstva je izvrstna. Združenje ženskih ligašev že sedaj lahko razmišlja, 
kako bi se pripravili na dodatno zanimanje deklic za vpis. V košarki na to niso bili pripravljeni. Bilo je 
preveč otrok, ki niso imeli kje trenirat. Ticketing bi si zastavili tako, da bi našli neko rešitev, ki bi bila 
primerna za domače okolje in obenem za tuje goste iz držav, ki jih pričakujemo. Da bodo torej dostopne 
za domače gledalce oz. ne bodo prepoceni za tuje gledalce. Za domače gledalce bi pripravili posebne 
akcije za klube, za ženke in podobno.  
 
DR. MARTA BON je pohvalila idejo Tomaža Ambrožiča in Mateja Avanzo.  
 
BOR ROZMAN je menil, da se moramo dogovoriti glede sponzorjev. Trije največji so že potrdili, da bodo 
sodelovali, od tega sta dve podjetji, ki delujeta v regiji. Dobra ideja bi bila povezovanje s MNE in MKD 
zvezo. Razmišljati moramo tudi o poslovnem središču. OTP banka in MOL sta velik potencial, saj ravno 
vstopata na tržišče. Govora je bilo o ženskem momentu, ki ga moramo izpostaviti tudi pri sponzorjih, 
saj nekateri iščejo prav to.  
 
TOMAŽ AMBROŽIČ je povedal, da glede na pogoje EHF-a organizator nima v dvorani prav nobenega 
oglasnega prostora. EHF je vse prodal INFRONTU, ki se je že obrnil na njih. Prodajajo pakete in željo 
imeti 10 sponzorjev. Paket stane 295.000 EUR in obsega vse tekme na prvenstvu. Žal ne dopuščajo 
pogajanja. Dogovori z državo zahtevajo tudi povratne storitve. Logotipa I feel Slovenija v tem trenutku 
nimamo kam dati. Prišla je ideja, da bi turistične organizacije držav organizatork odkupile en paket in 
si ga razdelile. Predlagal je, da se odkupi celoten oglasni prostor v času prvenstva po sistemu polno za 
prazno, da nihče drug ne more biti zraven. Te pakete bi potem prodali našim sponzorjem, ki jih 
primarno zanima slovenski trg. S tem imamo potencial , da zaslužimo 100.000 – 200.000 EUR. Naredili 
bi paket denimo za 40.000 EUR. To dela nogometna zveza, ki za kvalifikacijske tekme odkupi ves oglasni 
prostor, ki ga že prej v paketih proda sponzorjem. Sedaj je pravi čas za pogovore z RTV Slovenija.  
 
PREDSEDNIK je predlagal sestanek na to temo. Osnovno sporočilo mora biti to, da takega prvenstva še 
nismo organizirali. Hospitality, organizaciji, odnosu do sponzorjev moramo dati posebno pozornost. Ne 
smemo pozabit na organizacijo v MKD in MNE. Na tem prvenstvu moramo narediti najboljše poslovno 
središče. Na klube apelira, da bi pripeljali gledalce in napolnili dvorane. Osebno mu je zelo všeč ideja o 
trajnosti; ekonomsko, zeleno in socialno. Vrednota trajnosti se je povzpela na številko  9. Ta trend je 
zelo v porastu, še posebej med mladimi in v Skandinaviji. Gotovo se da dobiti kakšnega sponzorja tudi 
na to. Ambasadorka iz ženskega dela bo pri nas Deja Doler. Glede ambasadorke Senidah je predlagal, 
da se sodelovanje čimprej tudi pravno formalno potrdi.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
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Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom o stanju organizacije EP 2022 za ženske, podanem s strani 
Jureta Cvetka, Mateja Avanza in Tomaža Ambrožiča.   

 
 

 
Ad. 12 

Seznanitev s propozicijami lig za tekmovalno sezono 2021/2022 
 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da gre za pravno formalno potrditev. Predlagal je, da bi v letošnjem letu 
dosegli to, da bi predsedstvo prevzelo večjo vlogo pri organizaciji in nadzoru tekmovanj. Trenutno 
tekmovanja vodijo posamezna združenja, predsedstvo pa nima prav nobenih pristojnosti nad tem. 
Potrebno je pripraviti prenovo tekmovalnih sistemov.  
 
SEBASTJAN GERGETA je menil, da je potrebno prenoviti tekmovalni sistem vseh moških lig, ki bo bolj 
predvidljiv, trden in trajnosten. To je dobro tudi zaradi sponzorstev, tudi zaradi finančne stabilnosti. 
Predlaga, da se imenuje skupina, ki bo oblikovala optimalni sistem.  
 
PREDSEDNIK je potrdil predlog in predlagal, da se za ta namen imenuje delovna skupina do naslednje 
seje predsedstva.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s propozicijami lig za tekmovalno sezono 2021/2022.  

 
 

13. člen 
Tekoče zadeve in razno 

 
BOR ROZMAN je omenil, da ima informacije iz klubov, da lastnik športnega portala zaračunava klubom 
uporabo le tega. Portal je bil klubom vsiljen s strani RZS. Tega si ne smemo dovoliti. Komunikacija je 
slaba in povzroči slabo voljo v klubu. Klubom je potrebno pomagati, ne pa jim kreirat novih stroškov.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da Sportportal vsi zelo radi uporabljajo. Cena se je žal dvignila pri vzdrževanju 
Infostata in Livestata.  
 
PREDSEDNIK je menil, naj se komentar Bora Rozmana vzame kot pobudo.  
 
PREDSEDNIK je ob 18.30 zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.  
 
 
Ljubljana, 19.09.2021                               Franjo Bobinac 
           

  Predsednik 
                                                                                                        Rokometna zveza Slovenije 
 
 
 

 


