ZAPISNIK
46. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 14.12.2016 ob 17:00,
v prostorih Združenja Yes, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Borut ŠKABAR, Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), Boštjan KOZLE,
Goran BOJOVIĆ, dr. Bor ROZMAN, Bojan CIZEJ (pooblastilo), Beno LAPAJNE, Sergeja STEFANIŠIN
(pooblastilo), Vianej VIŠNJEVEC (pooblastilo), Roman VOLČIČ (pooblastilo), Janez MARTINČIČ,
Marjan POTOKAR, Andrej JURATOVEC, Janez ŽIVKO (pooblastilo), Danilo FERJANČIČ
(pooblastilo) in predsednik Franjo BOBINAC;
ODSOTNI ČLANI: Boštjan NAPAST, dr. Marko ŠIBILA, dr. Robert GOLOB, mag. Boris NOVAK,
Janez ŠKRABEC, Andrej GOMBOŠI.
OSTALI PRISOTNI: Veselin VUJOVIĆ, Tomaž JONTES, Goran CVIJIĆ, Uroš MOHORIČ.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 45. korespondenčne seje predsedstva RZS;
2. Potrditev plana Rokometne zveze Slovenije za leto 2017;
3. Kandidatura za organizacijo EP 2018 za kadete in mladince;
4. Tekoče zadeve in razno;
a. ) Imenovanje delegata RZS za 39. sejo Skupščine OKS-ZŠZ dne 16.12.2016.
b. ) Poročilo selektorja moške članske reprezentance Veselina Vujovića.
PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 46. sejo predsedstva RZS.
Predsedstvu je predstavil Tomaža Jontesa iz Telekom Slovenije, kjer zaseda mesto izvršnega
direktorja in je velik ljubitelj športa. Uspel je nagovoriti njegove šefe, da se nam pridruži v
okviru predsedstva. Formalno ga mora potrditi še skupščina, bi pa predlagal, da ga redno
vabimo na seje. Izrekel mu je dobrodošlico.
Ugotovil je, da je prisotnih devet članov predsedstva, šest članov je pooblastilo predsednika.
Skupaj torej 15 članov predsedstva. Predsednik je podal ugotovitveni
SKLEP
46. 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. Pod točko razno bo selektor moške
članske reprezetnance povedal nekaj besed.
SKLEP
Člani predsedstva potrjujejo predlagan dnevni red za 46. sejo predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 1
Potrditev zapisnikov 44. redne in 45. korespondenčne seje predsedstva RZS
V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnika 44. in 45.
korespondenčne seje predsedstva RZS. Goran Cvijić je povedal, da na zapisnika ni prispela
nobena pripomba. Pripomnil je še, da sta sodniška organizacija in 1. B liga za ženske dosegla
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dogovor o znižanju sodniške tarife. Dogovor je bil sicer enostranski, saj so sodniki brez
pogajanj znižali ceno sojena 1. B lige za ženske.
SKLEP
Potrdita in sprejmeta se zapisnika 44. redne in 45. korespondenčne seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 2
Potrditev plana Rokometne zveze Slovenije za leto 2017
PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju.
GORAN CVIJIĆ je predstavil plan RZS za leto 2017. Plan vsebuje tudi celotno sodniško
dejavnost, kar predstavlja cca 500.000 EUR in pa EP 2017 Celje za mladinke. Čisto natančnega
plana ne moremo narediti, saj še ne vemo, kolikšna bodo sredstva s strani države. Razpis
Fundacije za šport je že bil, rezultatov še ni, vendar pa je že znano, da bo letos kar za 20%
manj sredstev za vse programe, kar bo zneslo cca 50.000 EUR manj denarja za RZS. Plan je
narejen v smislu, da se vse reprezentance uvrstijo na tekmovanje.
PREDSEDNIK je povedal, da moramo jasno izraziti nezadovoljstvo v zvezi s financiranjem športa
in davčno zakonodajo. V naslednjem tednu bodo gospodarstveniki imeli posvet pri predsedniku
vlade in odločil se je, da bo govoril o odnosu države do športa in davčne zakonodaje ter o
tretji razvojni osi. Predlagal je sprejem
SKLEP-a
Predsedstvo potrjuje predlog plana RZS za leto 2017 ter ga podaja Zboru članov RZS v
sprejem.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 3
Kandidatura za organizacijo EP 2018 za kadete in mladince
PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi kandidirali za organizacijo EP 2018 za kadete in mladince.
Kandidirali bi za obe prvenstvi, na koncu pa bi iztržili za kadete.
JURE CVETKO je povedal, da bi prvenstvo organizirali po sistemu EP 2017. Sistem je torej že
postavljen, hoteli, dvorane tudi.
MARJAN POTOKAR je povedal, da podpira željo in voljo, da se organizira prvenstvo in da se bo
to znanje, ki ga bomo dobili v naslednjem letu ponovno uporabilo. Vsekakor pa z reprezentanco
kadetov ne bom bomo samo udeleženci, saj gre za dobro generacijo.
ANDREJ JURATOVEC je predlagal, da bi predsednik imenoval ekip treh ljudi, ki bi sistematično
zbirali znanje in izkušnje iz prvenstva v Celju. Sam je sodeloval pri EP 2004, vendar pa izkušenj
in znanja nismo prenesli naprej. Sam je pripravljen sodelovati.
Dr. BOR ROZMAN je predlagal tudi kakšen strokovni simpozij oz. sodniški simpozij v času
prvenstva.
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PREDSEDNIK je menil, da je to zelo dobra ideja. Tudi danes bi bila dobra analiza prvenstva iz
leta 2004. Predlagal je torej skupino: Goran Cvijić, Andrej Juratovec, Jure Cvetko in dr. Bor
Rozman.
SKLEP
1. Predsedstvo potrjuje kandidaturo za organizacijo EP 2018 za kadete in mladince.
2. Predsedstvo imenuje skupino v sestavi: Goran Cvijić, Andrej Juratovec, Jure Cvetko in
dr. Bor Rozman za sistematično zbiranje znanja in izkušenj iz organizacije evropskega
prvenstva v Sloveniji.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 4
Tekoče zadeve in razno
4.a
Imenovanje delegata RZS za 39. sejo Skupščine OKS-ZSS
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je na prejšnji seji predsedstvo potrdilo predsednika c za stalnega
člana skupščine OKZ-ZŠZ. Ker sta žal predsednik in častni predsednik, ki je bil dosedanji stalni
član skupščine OKS dne 16.12. odsotna, je bil predlog častnega predsednika, da bi RZS
zastopala dr. Marta Bon.
ANDREJ JURATOVEC je predlagal, da bi šel na skupščino OKS nekdo, ki se spozna na finance, saj
skupščina OKS sprejema finančni plan za leto 2017 in zato je bil njegov predlog Boštjan Kozole.
BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da je žal na ta dan v tujini.
PREDSEDNIK je predlagal Boruta Škabarja.
SKLEP
Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije pooblašča podpredsednika Boruta Škabarja za
delegata Rokometne zveze Slovenije oz. nadomestnega člana skupščine OKS-ZŠZ za 39.
sejo skupščine OKS-ZŠZ, ki bo 16.12.2016.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
TOMAŽ JONTES je povedal, da bo tudi sam prisoten na tej skupščini, kot predstavnik
sponzorjev. Obenem je prisotne informiral, da je bil na marketinškem svetu OKS-a
udejstvovanje Rokometne zveze Slovenije na OI Rio 2016 zelo pozitivno ocenjena, reklama
Telekoma z rokometaši v glavnih vlogah pa je bila ocenjena kot najboljša.

4.b
Poročilo selektorja moške članske reprezentance Veselina Vujovića
PREDSENDIK je podal besedo Veselinu Vujoviću.
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VESELIN VUJOVIĆ je povedal, da nas čaka svetovno prvenstvo v Franciji. Pred tem je bilo
opravljeno veliko dela, predvsem s strokovne in propagandne strani, kar je bil tudi cilj. Prešli
smo čez dvoje kvalifikacij, tako za OI kot tudi za SP, kjer smo igrali z Norveško, ki spada med
3. najboljše prihajajoče ekipe. Uvrstitev na prvenstvo in končati na zadnjem mestu ni uspeh in
ni njegov cilj, ravno tako ne od predsedstva. Glede OI je povedal, da način, kako je slovenska
reprezentanca izgubila proti Danski in Nemčiji, ni bil pravi. Vsak, ki nas premaga, »mora na
igrišču pustiti kri«. Slovenci so obremenjeni z majhnostjo, šibko ligo, itd. Če bi sam tako
razmišljal, ne bi nikdar prišel kot selektor v Slovenijo. Sedaj sledimo dinamiki menjave
generacij. Ekipa, ki je selekcionirana bo igrala 7 - 8 let v isti sestavi. Imamo problem srednjega
beka, saj Zorman ne gre na SP, ker je preveč izčrpan. Ni pa rečeno, da ne bo šel na
kvalifikacijske tekme v maju. Obenem se je poškodoval tudi Bombač. Staš Skube zaradi osebnih
razlogov ne more. Ostaneta nam torej Bezjak in Zarabec, ki sta dovolj kvalitetna, da bosta
prenesla to breme. Nik Henigman zelo napreduje. Na isti poziciji je tudi Grebenc. Pozval je
tudi Mačkovška, saj meni, da smo premajhni, da bi izgubili tak potencial. Odpovedal je še
Simon Razgor, ki je bil dolgo bolan zaradi meningitisa, nato pa mu je popolnoma odpovedal
imunski sistem. Na spisku je Prošt, Škof, Kastelic, Skok. Kastelic, ki ima vse značilnosti, kakšen
mora biti vratar. On bi bil vratar za naslednjih 10-15 let. 22.12. pričnemo s pripravami, 4. in 5.
januarja pa potujemo v Francijo, saj smo dobili vabilo s strani francoske zveze. Igrali bomo
proti najmočnejši reprezentanci, s katero vedno pridobiš, tudi če izgubiš. Priprave bomo
nadaljevali kar v Franciji, nato pa gremo direktno na prvenstvo. Ob koncu je povedal, da je
počaščen, da je selektor slovenske reprezentance in da sodeluje s čudovitimi ljudmi. Trudil se
bo, da ugled Slovenije in zveze ne bo zbledel. Tako kot trener kot človek bo dal vse od sebe.
Zelo bi bil zadovoljen s polfinalom. Naslednje prvenstvo je torej Hrvaška, kjer bodo naši igralci
imeli dodatno spodbudo s strani navijačev. Na OI 2020 pa bi bila prenovljena reprezentanca že
močna in bil lahko dosegli dober rezultat – medaljo.
PREDSEDNIK je povedal, da ima svojo logiko in smisel. Reprezentance se je spremenila,
pomlajevanje smo v 80% končali. Zadeva je pravilno postavljena do Tokia.
Člani predsedstva in selektor so v nadaljevanju razpravljali o lokaciji za naslednje
kvalifikacijske tekme. Zaključek diskusije je bil, da se stvari pustijo še odprte, razen za tekmo
s Portugalsko, za katero se že ve, da bo v Kopru.
BORUT ŠKABAR je povedal nekaj besed o nastopu ženske reprezentance evropskem prvenstvu
na Švedskem. Menil je, da smo lahko ponosni na igralke in na trenerja. Pokazali smo, da znamo
igrati rokomet. Žal smo se malo precenili. V obrambi je bilo veliko lukenj. Če bi prvo tekmo
dobili, bi danes še vedno igrali. Imamo dobro ekipo in trener Uroš Bregar zelo dobro dela.
Posameznice so presenetile. Izrazil je upanje, da se kmalu spet uvrstimo na prvenstvo. Ne
glede na to, da je ženska reprezentanca v senci moške, pa vidi tud preboj ženskega rokometa,
in recimo, da bo to medalja v roku 10-ih let.
BOŠTJAN KOZOLE je čestital celi ekipi in selektorju.
PREDSENDIK se je zahvalil tudi Goranu Bojoviću, saj je velik sponzor ženskega rokometa. Menil
je, da bomo tudi z žensko reprezentanco prišli v Tokio. Določene stvari se morajo še zložiti,
vendar smo na pravi poti. Strokovno se zelo dobro dela, obstaja tudi velika stopnja zaupanja.
Ob 18.30 je predsednik zaključil sejo in se zahvalil prisotnim za sodelovanje.
Ljubljana, 20.12.2016

Franjo Bobinac
Predsednik
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