ZAPISNIK
44. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 27.10.2016 ob 14:30,
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Borut ŠKABAR, Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), Boštjan
KOZLE, Goran BOJOVIĆ, dr. Bor ROZMAN (pooblastilo), Bojan CIZEJ, Beno LAPAJNE (po
pooblastilu), Sergeja STEFANIŠIN (pooblastilo), Vianej VIŠNJEVEC, Roman VOLČIČ, Janez
MARTINČIČ, Marjan POTOKAR, Andrej JURATOVEC, dr. Marko ŠIBILA in predsednik Franjo
BOBINAC;
ODSOTNI ČLANI: Boštjan NAPAST, dr. Robert GOLOB, Janez ŽIVKO, Danilo FERJANČIČ,
mag. Boris NOVAK, Janez ŠKRABEC, Andrej GOMBOŠI.
OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Leopold KALIN, Mateja KVAČIČ, Uroš MOHORIČ.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 42. in 43. korespondenčne seje predsedstva RZS;
2. Ustanovitev organizacijskega odbora EP 2017 za mladinke (Goran Cvijič, Jure
Cvetko);
3. Poročilo o delu pisarne RZS (Goran Cvijič);
4. Poročilo OI Rio 2016 – poslovno središče RIO 2016 (Franjo Bobinac, Goran Cvijič);
5. Poročilo selektorja moške članske reprezentance Veselina Vujovića (Uroš Mohorič);
6. Podaljšanje pogodbe s selektorjem moške članske reprezentance (Franjo Bobinac);
7. Izbor in imenovanje trenerjev mlajših starostnih selekcij (Franjo Bobinac, dr. Marko
Šibila);
8. Poročilo o projektih Rokomet – moja igra (mini rokomet) in Športni kamp 2016
(Mateja Kavčič);
9. Tekoče zadeve in razno.
PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 44. sejo predsedstva
RZS. Ugotovil je, da je prisotnih enajst članov predsedstva, štirje člani so pooblastili
predsednika. Skupaj torej 15 članov predsedstva.
SKLEP
44. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 15 od 22
članov predsedstva RZS.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlagani dnevni red:
SKLEP
Člani predsedstva potrjujejo predlagan dnevni red za 44. sejo predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
Ad. 1
Potrditev zapisnikov 42. in 43. korespondenčne seje predsedstva RZS
V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnika 42. in 43.
korespondenčne seje predsedstva RZS. Goran Cvijić je povedal, da na zapisnika ni prispela
nobena pripomba.
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SKLEP
Potrdita in sprejmeta se zapisnika 42. In 43. korespondenčne seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
Ad. 2
Ustanovitev organizacijskega odbora EP 2017 za mladinke
PREDSEDNIK je besedo predal Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je Jure Cvetko pripravil predlog organizacijskega odbora EP
2017 Celje za mladinke. Z delom moramo takoj pričeti. Prva delavnica je že bila na
Dunaju. V organizacijskem odboru je nekaj ljudi iz pisarne, nekaj je tudi članov
predsedstva. Besedo je predal Juretu Cvetku.
JURE CVETKO je povedal, da so se aktivnosti že začele. Pobližje so si ogledali kadetsko
evropsko prvenstvo na Hrvaškem, kjer so jim predstavili organizacijo prvenstva. Tam sta
bila tudi Leopold Kalin in Alenka Cuderman. V nadaljevanju so bili na delavnici na EHF-u,
kjer so šli čez vso organizacijo prvenstva. Organizacijski odbor je predlagan, z vsemi pa je
bil opravljen tudi pogovor. Z mestno občino Celje, ki podpira organizacijo, se je dosegel
dogovor za brezplačno uporabo dvoran, krili bomo samo obratovalne stroške (voda,
elektrika). Hoteli so že rezervirani, ekipe bodo nastanjene v hotelih Termana Laško,
uradne osebe v Hotelu Evropa, z Izletnikom Celje je že dosežen dogovor o prevozih.
Pogodbe sicer še niso podpisane, vse kapacitete pa so že rezervirane. Ključne zadeve so
torej postavljene. Organizacijski odbor se bo čimprej sestal in nato bomo pričeli z delom.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so v ta namen že ustanovili podjetje, preko katerega bomo
peljali celotno organizacijo.
PREDSEDNIK je prebral predlog organizacijskega odbora:
ORGANIZACIJSKI KOMITE
Častni predsednik: Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
Predsednik organizacijskega komiteja: Franjo Bobinac, predsednik RZS
Člani organizacijskega komiteja:
 Goran Cvijič, generalni sekretar RZS
 Janko Požežnik, mestni svetnik Mestne občine Celje
 Marko Cvetko, član uprave Cinkarne Celje
 Borut Škabar, podpredsednik RZS
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
 Predsednik organizacijskega odbora: Jure Cvetko
 Podpredsednik organizacijskega odbora: Cizej Blaž
 Sekretarka in komunikacija z EHF: Anja Frešer, Irena Starc
ČLANI





ORGANIZACIJSKEGA ODBORA:
Vodja tekmovanja: Polde Kalin
Zapisnikarske mize in brisalci: Čretnik Dejan
Protokol: Krajnc Uroš
Varovanje: Ferdo Krošelj (Sintal Celje)
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Nastanitve: Cizej Blaž (Thermana Laško)
Prevozi: Izletnik Celje (osebo bodo še dorekli)
Vodja dvoran (ZPO): Željka Dragišič, Slavko Horvat
Prostovoljci in atašeji: Dragana Jusupovič
Zdravstvena oskrba: dr. Đurič Sašo
Marketing: Ambrožič Tomaž (Sport media), Jure Cvetko, RZS
PR: Anže Blažič
Informatika, statistika: Feldin Andrej

PREDSEDNIK je pozval k vprašanjem.
BORUT ŠKABAR je menil, da je to dober trenutek za promocijo ženskega rokometa.
SKLEP
Predsedstvo sprejme predlog organizacijskega odbora za EP 2017 CELJE za mladinke.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
Ad. 3
Poročilo o delu pisarne RZS
GORAN CVIJIĆ, generalni sekretar je povzel svoje pisno poročilo. V času od zadnje seje je
bilo kar precej aktivnosti, predvsem reprezentančnih;






moška članska reprezentanca – nastop na OI v Riu, 6. mesto (50 dni aktivnosti),
moška mladinska reprezentanca – nastop na EP na Danskem, 14. mesto (32 dni
aktivnosti),
moška kadetska reprezentanca – nastop na EP na Hrvaškem, 4. mesto (32 dni
aktivnosti),
ženska članska reprezentanca – priprave za nastop na EP (7 dni aktivnosti),
ženska kadetska reprezentanca – nastop na SP na Slovaškem, 16. mesto (31 dni
aktivnosti).

V vmesnem času je bilo veliko sej združenj. Kar se tiče administrativnih zadev, se je
povečalo veliko število prvih registracij, kar je tudi posledica marketinških aktivnosti. Zelo
veliko je bilo posoj, in sicer kar 434 v dveh mesecih. Podaljšali smo sponzorske pogodbe z
večino sponzorjev. Prenovili smo tudi projekt Rokomet-moja igra. Kasneje bo Mateja
Kavčič predstavila projekt.
Predsedstvo RZS se je seznanilo s poročilom generalnega sekretarja Goran Cvijića o
delu pisarne RZS.
Ad. 4
Poročilo OI Rio 2016 – poslovno središče RIO 2016
GORAN CVIJIĆ je povedal, da se je na OI Rio RZS predstavila kot organizatorka poslovnega
središča, ki je bilo uspešno. Dogodek so vsi sprejeli zelo pozitivno; udeležili so se ga naši
partnerji in OKS-ovi. Naredili smo korak naprej, saj so OI največje športno tekmovanje, in
RZS ter OKS sta poskrbela za središče vseh Slovencev. Dobili smo pohvalo za Ministrstva za
zunanje zadeve in gospodarstvo. Podobnega projekta bi se lotili zopet na EP 2018 na
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Hrvaškem. Glede poslovnega središča OI Rio 2016 je OKS vodil vse finance, RZS ni imela
nobenih stroškov. Imeli smo neposredne stike s slovenskim gospodarstvom.
PREDSEDNIK je povedal, da se v sklopu poslovnega dogodka vrstili trije dogodki;
znanstveno-tehnološki dan, kjer je ministrica dr. Maja Makovec Brečnič sodelovala na
okrogli mizi; turistični dan, kjer se je Slovenija predstavila kot poslovna destinacija.
Veliko druženj je bilo v zvezi s športom. Obiskali so nas Hrvati, Črnogorci, okrog 250
predstavnikov. Nekega super pozitivnega finančnega izplena ni bilo, okrepili pa smo RZS
blagovno znamko. Poslovni partnerji iz Slovenije so na to pozitivno gledali. Se strinja z
generalnim sekretarjem glede Hrvaške. Glede poslovnega dela sta Goran Cvijić in Bor
Rozman naredila največje delo. Pri projektu so sodelovali Jure Uranjek iz Kompasa, ki je
to vodil in Jernej Buzzeti, ki je vodil okrogle mize. Škoda je, da slovenska politika ta del ni
do konca izrabila. Druge države so poslale visoke predstavnike. Ministrica dr. Maja Makovec
Brenčič je bila edina iz vrha politike. Bila je vrhunska in dinamična.
Predsedstvo se je seznanilo s poročilom OI Rio 2016 – poslovno središče Rio 2016.
Ad. 5
Poročilo selektorja moške članske reprezentance Veselina Vujovića
PREDSEDNIK je povedal, da je Veselin Vujović imel namen priti na sejo, vendar zaradi
osebnih zadev, ki so povezane z odstopom iz mesta trenerja RK Zagreb, ni mogel priti. Z
nami je Uroš Mohorič, ki bo predstavil poročilo, ki ga je pripravil selektor.
UROŠ MOHORIČ se je zahvalil za besedo. Olimpijske igre so bile pika na i dolgega obdobja.
Že leta 2013 se je začela pot, na Švedskem pa smo se dokončno kvalificirali. V juniju je
reprezentanca imela kvalifikacije za SP 2017, zato so s pripravami začeli kasneje. Dr.
Primož Pori je opravil telesne priprave. Drugi del je bil posvečen taktičnimi zamislimi.
Potem je prišel čas odhoda. Vedno je težava kater igralce izločiti. Na OI jih je šlo lahko le
14, zato je selektor izbral igralce, ki lahko igrajo na več igralnih pozicij. Iz tega razloga sta
odpadla Sebastjan Skube in Gašper Marguč. V Braziliji so odigrali tekmo z Dansko, ki smo
jo zmagali. Prva tekma je bila z Egiptom, ki goji specifičen slog igre. Motivacijsko smo bili
na visokem nivoju. Z veliko športne sreče smo uspeli zmagati. Premagali smo tudi
domačine - Brazilijo. Tekmo z Nemčijo smo izgubili, po tekmi smo se pobrali, igrali s
Švedsko in zmagali. Nasprotnik v četrtfinalu je bila Danska. Vnaprej odigrana in dobljena
tekma je igralcem dala samozavest. Za nekatere pa je bilo pretežko breme. Že od začetka
stvari niso delovale. Niso uspeli parirati kasnejšim olimpijskim prvakom. Generalno gledano
so izgubili dve temi in dosegli 6. mesto. Selektor je izpostavil celoten strokovni štab, ki je
nudil maksimalno podporo za dosego tega rezultata.
PREDSEDNIK je pozval k komentarjem. Povedal je, da je Uroš Mohorič opravil veliko delo.
Menil je, da je bila vloga dr. Primoža Porija izjemna, tudi pri reprezentantih uživa veliko
zaupanje. Res so vsi opravili izjemno delo. Tudi Goran Cvijič, ki se je umaknil iz olimpijske
vasi, da so bili ostali člani reprezentance skupaj v vasi. Vse smo naredili, da je potekalo
idealno. Tekma z Dansko ni bil naš pravi obraz, saj smo igrali 40 odstotkov slabše.
Energijsko so bili igralci preplašeni. Zarabec je dobil fenomenalno izkušnjo. Je eden izmed
nosilcev generacije. Pomladitev reprezentance je eno veliko priznanje.
ANDREJ JURATOVEC je povedal, da se strinja s trditvami v zvezi s kvaliteto rezultata. Bi pa
predlagal, da bi v bodoče za velika tekmovanja več pozornosti in časa namenili zadevami v
zvezi z izjavami za medije. Morali bi biti pozorni na gledalce, ki gledajo rokomet.
PREDSEDNIK je povedal, da je dobil veliko čestitk in pohval iz športne in nešportne
javnosti.
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Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom selektorja moške članske reprezentance
Veselina Vujovića iz OI Rio 2016.
Ad. 6
Podaljšanje pogodbe s selektorjem moške članske reprezentance Veselinom Vujovićem
PREDSENIK je povedal, da selektor ni nikoli postavil pod vprašaj vloge v slovenski
reprezentanci. Obveščal ga je o dogajanju v Zagrebu in mu izkazal res profesionalen odnos.
Po predsedstvu bomo sklenili pogodbo. Morda bi to obeležili tudi tako, da bi bil podpis
svečan oz. bi ga združili s podpisom sponzorske pogodbe. Pogodba ostaja ista, z mandatom
do 31.08.2020.
SKLEP
Predsedstvo RZS pooblašča predsednika in podpredsednika Boštjana Kozoleta ter
generalnega sekretarja, da uskladijo pogodbo z selektorjem moške članske
reprezentance Veselinom Vujovićem z mandatom do 31.08.2020.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
Ad. 7
Izbor in imenovanje trenerjev mlajših starostnih selekcij
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo generalnemu sekretarju.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da se je prvič zgodilo, da so selektorji ostali od začetka do
konca mandata. Pisarna je skupaj s Strokovnim odborom naredila razpis, na katerega so se
prijavili kandidati. Vsi razen enega so imeli formalno izobrazbo.
PREDSEDNIK je povedal, da je odgovornost izjemna. Izrazil je priznanje stroki za dobro
delo in tudi izbiro trenerjev v preteklosti.
Dr. MARKO ŠIBILA je poudaril, da so uspehi moške članske reprezentance temeljili na
dobrem delu mladih reprezentanc, na sinergiji dela klubov z reprezentanco. Imeli so
paralelno razvojno pot. Tekmovalni uspehi niso najbolj pomembni, vendar le. Slavko Ivezič
požel veliko medalj in simpatij glede tekmovalnih nastopov. Španci so podali pohvalo
reprezentanci letnik 1992, saj je bila to reprezentanca, ki je bila visoka in močna in ki je
veliko obetala. Ti trenerji, ki so do sedaj opravili dobro delo, naj tudi nadaljujejo.
Strokovni odbor je glasoval tako, da omogoči predsedstvu, da imenuje trenerje, ki bodo
kakovostno delali tudi v prihodnje.
Glede deklet je povedal, da sta trenerja kadetske ženske reprezentance dobila isto število
glasov. Predsedstvo je prosil, da podpre izbor in da potrdimo trenerje kot je odločil
Strokovni odbor; Slavko Ivezič – mladinska moška reprezentanca, Janez Klemenčič –
kadetska moška reprezentanca, Aleksander Markl – mlajša kadetska reprezentanca, Marjan
Potokar – reprezentanca U-14, Bojan Voglar – ženska mladinska reprezentanca, pri ženski
kadetski reprezentance sta tako Boris Čuk kot Milan Ramšak dobila enako število glasov, za
reprezentanco U-14 pa ni bilo nobenega kandidata.
Aleksander Markl je novo ime v trenerskih vrstah reprezentance. Je diplomant Fakultete za
šport z izbirnim predmetom rokomet. Je bil trener mlajše in članske ekipe Krško. S strani
Hrvatov je dobil priporočilo, naj ga uporabimo.
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BORUT ŠKABAR je povedal, da je dr. Šibili težko kar koli dodati. Bi si želel več kandidatov.
Da bi bili vedno boljši in mlajši. Pri kadetinjah je, čeprav je veteran v rokometu, bi bil
bolj za Borisa Čuka. Pri mlajši je potrebno ponoviti razpis.
PREDSEDNIK je povedal, da bi Ramšak lahko vodil mlajšo reprezentanco. Lahko bi ga
povabili k temu, da vodi mlajšo reprezentanco.
BORUT ŠKABAR je povedal, da bi si na tem mestu želel Igorja Poklarja, ki je vpet v ženske
klube.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal
SKLEP
1. Predsedstvo imenuje Bojana Voglarja za trenerja ženske mladinske
reprezentance do 31.08.2020.
2. Predsedstvo imenuje Borisa Čuka za trenerja ženske kadetske reprezentance
do 31.08.2020.
Sklepa sta bila sprejeta z večino glasov (14 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).
BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da je vesel, da so trenerji moških mlajših reprezentanc
dokončali mandat. Zahvalil se je strokovni ekipi, da delajo v težkih pogojih. Žal so časi
takšni in se zahvalil tudi staršem, saj sodelujejo s prevozi. Reprezentančni uspehi so en
del, drugi del je gradnja igralcev, ki jih potrebuje članska ekipa. Veselilo ga je dejstvo, da
se je za trenerska mesta javilo kar nekaj kandidatov. Sam predlagal naslednje trenerje:
Marjan Potokar – reprezentanca U-14, Aleksander Markl – mlajša kadetska reprezentanca,
Janez Klemenčič – kadetska reprezentanca in Saša Prapotnik – mladinska reprezentanca.
Slavka Iveziča izredno ceni in ne želi, da bi njegov predlog za Saša Prapotnika izpadel
slabo, vendar je mnenja, da je čas za mlajšega kandidata. Če bi čakali šel še en mandat, bi
bilo za Prapotnika kot trenerja reprezentance prepozno. Izjemno bi se zahvalil Slavku
Iveziču, ki je kot trener mladinske reprezentance pustil izjemen pečat. Proti njemu nima
popolnoma nič, vendar je potrebno gledati iz vidika razvoja.
BOJAN CIZEJ je povprašal, kakšni so kriteriji za imenovanje. V Celju je rokometna šola,
izredno število reprezentantov, nimamo pa nobenega reprezentančnega trenerja. Kaj je
potrebno narediti, da pride nekdo zraven. Se strinja z Boštjanom Kozoletom, da se da
priložnost mlajšemu trenerju. Trenerska organizacija bi se morala zamisliti, saj nimajo
nobenega članskega trenerja. Očitno znamo vzgojiti dobre trenerje mladih reprezentanc,
zadnje stopnice pa ne znamo narediti.
Dr. MARKO ŠIBILA je povedal, da smo imeli odlične trenerje, ki so trenirali po celi Evropi.
PREDSEDNIK je menil, da imajo v Celju res dobro ekip, trenerji znajo vzgojiti igralce,
celjskih trenerjev pa ni nikjer. V razpravi je podprl mnenje podpredsednika Boštjana
Kozoleta. Na glasovanje je dal predloge trenerjev, ki jih je navedel podpredsednik:
SKLEP
3. Predsedstvo imenuje Sašo Prapotnika za trenerja moške mladinske
reprezentance do 31.08.2020.
4. Predsedstvo imenuje Janeza Klemenčiča za trenerja moške kadetske
reprezentance do 31.08.2020.
5. Predsedstvo imenuje Aleksandra Markla za trenerja mlajše moške kadetske
reprezentance do 31.08.2020.
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6. Predsedstvo imenuje Marjana Potokarja za trenerja moške reprezentance U-14
do 31.08.2020.
Sklepi so bili sprejeti z večino glasov (12 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN).
VIANEJ VIŠNJEVEC je povedal, da je glasoval za Zorana Jovičića, ki je super kandidat in bi
bilo primerno, da bi bil med resnimi kandidati. Za Zorana Jovičića je po pooblastilu
glasoval tudi Beno Lapajne.
MARJAN POTOKAR se je zahvalil za zaupanje za delo v najmlajši selekciji, v kateri deluje
že 11 let. V reprezentanci dajejo ogromno poudarka na vzgoji, odnosa do barve dresa, do
državne himne. Generacija letnika 1996 rade nastopajo za Slovenijo, ne ve pa kaj se zgodi
z igralci, ko dobijo priložnost za igranje v velikem klubu. Trenerji so fanatiki, saj delajo
izven delovnega časa, ponoči, zvečer, samo da bi se rokomet promoviral še dodatno. Težko
je dobiti pomočnika, ki ne bi imel klubskih interesov.
PREDSEDNIK je menil, da Marjan Potokar vsa ta leta opravlja vrhunsko delo.
Ad. 8
Poročilo o projektih Rokomet – moja igra (mini rokomet) in Športni kamp
PREDSEDNIK je predal besedo Mateji Kavčič, da predstavi projekta Rokomet – moja igra in
Športni kamp.
MATEJA KAVČIČ je povedala, da je mini rokomet pomemben projekt, saj usmerjamo otroke
v reprezentance. V tem projektu smo naredili neke spremembe, in sicer izobraževanje
učiteljic in učiteljev v osnovnih šolah. Mini rokomet smo razdelili na 6 področij, vključili
smo tudi trenerje panožnih športnih šol, s tem bomo dosegli boljšo koordinacijo. Prisotni
smo bili tudi na Olimpijskem festivalu mladih v Ljubljani, kjer smo naš šport še bolj
popularizirali.
Pri projektu športni kamp se srečajo kandidati za mlajše reprezentance. Sodelovali so
strokovni sodelavci - vrhunski trenerji. Projekt se bo odvijal tudi naprej.
PREDSEDNIK se je zahvalil in izrazil veselje nad tem, da se nam je kot nova sodelavka
pridružila in da vodi te projekte.
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom Mateje Kavčič o projektih Rokomet-moja
igral (mini rokomet) in Športni kamp.
Ad. 10
Tekoče zadeve in razno
ROMAN VOLČIČ je povedal, da je Združenje ženskih klubov že pred časom na tri sodniške
naslove poslalo prošnjo za znižanje sodniških stroškov v 1. B ženski ligi, kjer igra le pet
klubov. Problem pri klubih so stroški tekmovanja, zato vsi igrajo v mladinski ligi. Cilj je v
1. B ženski ligi povečati števil članskih ekip, in sicer da bi v dveh letih prišli na devet ali
deset klubov. Naleteli smo na ignoranco sodniškega organa, ki ni podal odgovora na
prošnjo.
ANDREJ JURATOVEC je povedal, da te prošnje ni prejel.
PREDSEDNIK je predlagal, da se pisarna v 10-dneh pridobi ustrezen odgovor.
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PREDSEDNIK se je zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter bo 16. uri zaključil 44. sejo
predsedstva.
Ljubljana, 04.11.2016
Franjo Bobinac
Predsednik RZS
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