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ZAPISNIK 

51. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 26.09.2017 ob 17:00, 

v sejni sobi Ekurna hotela Intercontinental, Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana.  

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Boštjan KOZOLE, Blaž BRODNJAK, Vianej VIŠNJEVEC, Borut 

ŠKABAR (pooblastilo), Zoran JANKOVIĆ (pooblastilo), dr. Bor ROZMAN (pooblastilo), Bojan CIZEJ 

(pooblastilo), Beno LAPAJNE, Sergeja STEFANIŠIN (pooblastilo), Roman VOLČIČ, Borut HREN 

(pooblastilo), Marjan POTOKAR, Borut ŠKABAR (pooblastilo), Janko POŽEŽNIK (pooblastilo), 

Franci MIKLAVČIČ, dr. Marko ŠIBILA (pooblastilo) in predsednik Franjo BOBINAC; 

  

ODSOTNI ČLANI: Goran BOJOVIĆ, mag. Boris NOVAK, Janez ŽIVKO, Danilo FERJANČIČ, Janez 

ŠKRABEC, Tomaž JONTES, Andrej GOMBOŠI. 

 

OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Leopold KALIN, Uroš MOHORIČ, Irena STARC, Jure CVETKO, 

mediji;  

 

DNEVNI RED:    

Potrditev zapisnikov 48. redne, 49., korespondenčne in 50. korespondenčne seje;  
1. Razširitev komisije za sojenje;    
2. Potrditev člana strokovno-tehnične komisije;  
3. Ustanovitev zdravniške komisije RZS;  
4. Poročilo o organizaciji EP 2017 CELJE za mladinke;   
5. Organizacija EP 2022 za članice; 
6. Organizacija tekme legend  in tekme Slovenija – Hrvaška, Stožice, 26.10.2017; 
7. Poročila selektorjev mlajših reprezentanc;  

a) Moška mladinska reprezentanca; 
b) Moška kadetska reprezentanca;  
c) Reprezentanca mlajših kadetov – U17; 
d) Reprezentanca dečkov - U15; 
e) Ženska mladinska reprezentanca;  
f) Ženska kadetska reprezentanca;  
g) Reprezentanca deklic - U16; 

8. Tekoče zadeve in razno.  
 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 51. sejo predsedstva RZS. Še 

posebej je pozdravil Blaža Brodnjaka, novega člana predsedstva, ki je prvič prisoten na seji 

predsedstva.  Ugotovil je, da je prisotnih osem članov predsedstva, devet članov je pooblastilo 

predsednika. Skupaj torej 17 članov predsedstva. Predsednik je podal ugotovitveni 

 

SKLEP 

51. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 17 od 23 

članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 3. točka, saj morajo člana strkovno-

tehnične komisije predlagati člani RZS. Na glasovanje je podal spremenjen dnevni red.   

 

SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo predlagani dnevni red za 51. sejo predsedstva RZS. 
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Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 1 

Potrditev zapisnikov 48. redne in 49. in 50. Korespondenčne 

 seje predsedstva RZS 

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnike 48. in 49. in 50. 

korespondenčne seje predsedstva RZS.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnike ni prispela nobena pripomba.  

 

SKLEP 

Potrdijo in sprejmejo se zapisnika 48. redne in 49. in 50. korespondenčne seje 

predsedstva RZS. 

 

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

  

Ad. 2 

Razširitev komisije za sojenje 

 

PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je bila poleti ustanovljena komisija za sojenje, ki jo je potrdilo 

predsedstvo. Komisija dobro deluje, združenja pa so predlagala dva dodatna člana, ki prihajata 

iz vrst delegatov, in sicer Iztoka Pirca in Andreja Romiha. Pod novim vodstvom je bil 

organiziran tudi 1. seminar na Brdu pri Kranju. Organiziran je bil na vrhunskem nivoju in vsi so 

bili mnenja, da moramo nadaljevati zastavljeno pot.  

 

VIANEJ VIŠNJEVEC je povedal, da je bila ustanovitev komisije zelo potrebna. Nominiranje, 

selekcioniranje, promoviranje sodnikov opravlja večja skupina ljudi in ne samo ena oseba. V 

bodoče bo potrebno sistem postaviti veliko prej.  

  

BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da smo zelo hitro odreagirali na spremembo. Osebno bi se rad 

zahvalil Andreju Juratovcu za vse, kar je naredil dobrega v sedmih letih. Zagotovo je ob 

začetku svojega delovanja stvari speljal na pravo pot, pomanjkljivosti pa je sedaj izpopolnila 

komisija. Sojenje je na nivoju.  

 

PREDSEDNIK je predlagal, da se v imenu predsedstva Andreju zahvalimo za vse delo ter da je 

vedno na adremi vabljenih na rokometne tekme.  

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje predlog komisije za sojenje po razširitvi le te; potrjuje se Andreja 
Romiha in Iztoka Pirca za dodatna člana komisije za sojenje.  
 

Sklep je bil soglasno sprejet (17 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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Ad. 3 

Ustanovitev zdravstvene komisije 

 

PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću. 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da imamo po Statutu predvideno zdravstveno komisijo, ki ima tri 
člane. Sašo Djurić, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, zdravnik moške članske 
reprezentance je povabil svoja dva sodelavca, prim. Božidarja Buhanca, dr.med., specialist 
splošne kirurgije in travmatologije ter Petro Mrkška, dr. med., specialist radiologije. Vseskozi 
nam pomaga tudi dr. Matjaž Sajovic kot kirurg.  
 

BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da se dogaja, da so bili fantje na podlagi zdravniških mnenj 

klubskih zdravnikov prisiljeni odpovedati nastop za reprezentanco. Zdravstvena komisija bi 

morala pokrivati tudi to področje, v smislu, da podobnih primerov ne bi bilo več.  

 

PREDSEDNIK je predlagal, da se pripravijo kriteriji delo zdravstvene komisije. Z Majo Šerca naj 

se pripravi osnutek pravilnika o delu te komisije ter opredeli, kaj je vloga te komisije.  

 

SKLEP  

Predsedstvo potrjuje predlog tri članske zdravstvene komisije RZS v sestavi:  prim. 
Božidar Buhanec, dr.med., specialist splošne kirurgije in travmatologije, Petra Mrkška, 
dr. med., specialist radiologije, Sašo Djurić, dr. med., spec. medicine dela, prometa in 
športa.  
 

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

 

 

Ad. 4 

Poročilo o organizaciji EP 2017 CELJE za mladinke 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki dal besedo Goranu Cvijiću.  

 

GORAN CVIJIĆ se je zahvalil predsedstvu za pomoč pri organizaciji; predvsem Franju Bobincu in 

Janku Požežniku. Iz pisarne bi se rad zahvalil Leopoldu Kalinu. Iz EHF-a smo dobili najvišje 

pohvale, edini minus je bil obisk. Žal v tem terminu ni šol. Za mladince bomo skušali izboljšati 

obisk. Glede namestitve smo postavili nove standarde, saj reprezentance teh kategorij niso 

navajene, da bivajo v takih hotelih. Opravljeno je bilo veliko delo, ki pa je bilo v zadovoljstvo 

in prineslo finančni plus.  

 

JURE CVETKO se je ravno tako zahvalil predsedstvu, da so mu zaupali organizacijo. Zahvalil pa 

se je tudi celotnemu organizacijskemu odboru. Posebno bi se rad zahvalil Leopoldu Kalinu, ki je 

na terenu opravil veliko delo. Ravno tako bi se rad zahvalil Dragani Jusupović, ki je dobro 

speljala zadeve v zvezi s prostovoljci, brez katerih si ne moremo predstavljati organizacije. Za 

uradne osebe smo imeli zelo pester program in tudi reprezentance so bile zadovoljne. 

Zadovoljstvo je izrazil tudi Michael Wiederer, predsednik EHF-a. Finančno bomo v plusu, v 

obsegu kot smo predvidevali.  
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LEOPOLD KALIN je predlagal, naj se za naslednje leto naredi ekipo, ki bo organizirala evropsko 

prvenstvo za mladince. Bil je na kadetskem svetovnem prvenstvu in videl našo reprezentanco, 

kako dobro igra. Ti kadeti bodo naslednje leto nastopili kot mladinci v Celju.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je vesel, da so delali v timu. V veliko veselje mu je bilo tudi 

gostitev vrha EHF-a, ki so izrazili veliko navdušenje nad tem, kako je bilo organizirano.  

 

Predsedstvo se seznanja s poročilom o organizaciji evropskega prvenstva za mladinke 

2017 v Celju.  

 

 

Ad. 5  

Organizacija EP 2022 za članice 

 

PREDSEDNIK je povedal, da smo v sodelovanju z črnogorsko in makedonsko zvezo kandidirali za 

žensko prvenstvo 2022. Vsaka zveza bi imela eno oz. dve skupini, finalni vikend pa bi se igral v 

Sloveniji.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da so že naročili izdelavo »bid booka«. Protikandidat je Rusija, ki pa 

bo dobila EP 2024. Odločiti se moramo ali bomo imeli eno ali dve skupini.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da bi imeli EP 2022, ki odpira pot na OI 2024. Prvenstvo bo potekalo v 

novembru, in sicer zaradi nogometnega evropskega prvenstva.  

 

Predsedstvo se seznanja s sokandidaturo Rokometne zveze Slovenije za evropsko 

prvenstvo za članice 2022.  

 

 

Ad. 6 

Organizacija tekme legend  in tekme Slovenija – Hrvaška, Stožice, 26.10.2017 

 

PREDSEDNIK je ob začetku izrekel čestitke košarkarjem. To je označil za največji uspeh 

slovenskega kolektivnega športa. To priznanje jim lahko damo. Bil je tudi na sprejemu na Trgu 

republike. RZS je Košarkarski zvezi Slovenije poslala lepo čestitko. Čestital je tudi Romanu 

Volčiču, ki je bil predsednik KZS. Tudi on je tlakoval ta uspeh.  

Pripravljalna tekma Slovenija – Hrvaška bo imela velik naboj, obenem pa bo lepa priložnost, da 

se poslovimo od legend slovenskega rokometa. 98 rokometašev je, ki so kdaj igrali za slovensko 

reprezentanco, iz njih bodo izbrali tekmovalce za tekmo legend. Naslov dogodka je »pozdrav 

legendam«.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da samo kontatkirali vse igralce, najprej pisno potrem še telefonsko. 

Naslov »pozdrav legendam« so dali, saj nekateri igralci še igrajo v klubih. Radi bi jih pozdravili 

in jim priznali, kaj so naredili za slovenski rokomet. Podelili bomo tudi priznanja in sicer za: 0-

50 nastopov, 50-100 nastopov, 100-200 nastopov. Vrteli se bodo tudi glavni uspehi slovenskega 

rokometa. Pozval je za nova ideje, ki so dobrodošle. Predsednike združenj in klubov 

naprošamo, da pomagajo napolniti dvorano. Naredil se bo spektakel z zatemnitvijo, glasbo, 

svetlobnimi efekti. Na selektorskih mestih bi sedeli Tiselj, Požun, Ivezič ter Markovič, Tominec 

in Jeras.  
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PREDSEDNIK je predlagal v organizacijski odbor še Bena Lapajneta, Leopold Kalin pa je 

odgovoren za celoten dogodek. Obenem naj se dogodek tudi skomunicira.V zgodbo naj se 

vključi Anže Blažič, saj zadeva do sedaj ni bila dovolj skomunicirana in prezentirana. Narediti 

je potrebno celostno podobo dogodka ter medijem dati dovolj materiala za poročanje. Želel bi, 

da bi bil to najbolj glamurozni dogodek RZS v zadnjih 15 letih.  

 

ROMAN VOLČIČ je povedal, da bi bilo dobro, da se podobna zadeva organizira tudi za ženske. 

Glede tekme je predlagal, da se organizirajo podpisi legend za otroke oz. organizira žreb dresa.  

 

PREDSEDNIK je pozdravil predlog in predlagal podpredsednika Boruta Škabarja za angažma na 

ženskem delu.  

 

BLAŽ BRODNJAK  je predlagal, da bi animirali čim več mladih. Ob 16.30 bo težko napolnit 

dvorano. Naredi naj se kampanja na vse osnovne in srednje šole.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi šel izkupiček Nenadu Stojakoviću, ki še ni uspel zbrati dovolj 

sredstev za operacijo v Švici. Izrazil je problem  glede podelitve priznanj toliko ljudem. 

 

PREDSEDNIK je potrdil pobudo ter predlagal, da je to tudi prilika, da se naredi film o bronu na 

SP. Glede podelitve je podal predlog, da bi bilo več podeljevalcev, denimo pet, ki bi hkrati 

podeljevali priznanja. Sestati se je potrebno z Ivom Milovanovičem, da natančno naredijo 

scenarij. Ob koncu je podal sklep 

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje predlog organizacijskega odbora za tekmo legend in tekmo Slovenija 
– Hrvaška, ki bo 26.10.2017 v Stožicah v sestavi: Franjo Bobinac, Boštjan Kozole, dr. Bor 
Rozman, Goran Cvijić, Leopold Kalin, Uroš Mohorič, Roman Pungartnik, Ivo Milovanovič in 
Beno Lapajne.  

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

 

 

Ad. 7 

Poročila selektorjev mlajših reprezentanc 

 

 

PREDSEDNIK je pri poročilih selektorjev mlajših reprezentanc predal besedo Urošu Mohoriču.  

 

UROŠ MOHORIČ je povedal, da bile tri mlade reprezentance na velikih tekmovanjih; mladinci 

na SP Alžirija, kadeti na SP Gruzija in mlajši kadeti na Olimpijskem festivalu evropske mladine 

v na Madžarskem (Gyor). Mlajši kadeti so se vrnili s srebrno medaljo, mladinci so bili deveti, 

kadeti pa trinajsti.  

 

PREDSEDNIK je podal mnenje, da so mladinci razočarali, ravno tako kadeti.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da smo si zadali, da vsako poletje dobimo eno kolajno in tudi to 

poletje smo jo.  
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BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da smo v zadnjem obdobju poudarjali mlajše kategorije. Pisarna 

je zagotavljala sredstva za udeležbo. Trenerji mlajših kategorij res delajo z navdušenjem. 

Rezultatsko zadeva ni bila uspešna, vendar pa je s takšnim vložkom težko delat. Na SP 2017 

smo bili tretji, po budgetu pa na zadnjem mestu. Da se programi izpeljejo je potrebno veliko 

iznajdljivosti selektorja. Pri mladincih smo z enim porazom končali na 9. mestu. Tak je 

tekmovalni sistem. Manjkalo je tudi veliko ključnih igralcev.  

 

MARJAN POTOKAR je povedal, da je reprezentanca letnika 1996 pokorila cel svet. Prvič so se 

vrnili brez kolajne, kar je bilo za igralce veliko razočaranje. Ta generacija igra lep rokomet in 

bodo kmalu tvorili tudi člansko reprezentanco.   

 

UROŠ MOHORIČ se je vsem, ki pomagajo zagotavljati sredstva, zahvalil, da ostajajo 

mednarodno konkurenčni. Žal imamo majhno bazo in vsak manjkajoči igralec je za 

reprezentanco velik udarec. Rezultata kadetske in mladinske nista dobra, vendar pa ostajamo 

mednarodno konkurenčni.  

 

Po nadaljnji diskusiji je predsednik podal ugotovitveni sklep 

 

Predsedstvo se seznanja s sporočili selektorjev mlajših reprezentanc.  

 

 

 

Ad. 8 

Tekoče zadeve in razno 

 

PREDSEDNIK je predal besedo generalnemu sekretarju.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je ženska članska reprezentanca na Danskem, kjer bo imela 

kvalifikacijsko tekmo za nastop na EP 2018, v nedeljo pa je tekma Slovenija : Češka, ki bo v 

Zlatorogu. Reprezentanco so pestile poškodbe. Selektor že razmišlja o koreniti pomladitvi, žal 

pa nimamo širine pri naboru igralk. Šon in Jeriček sta se poslovili od reprezentance.  

Kadetska ženska reprezentanca se je uvrstila v 1. divizijo.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je prav, da damo podporo pri pomladitvi. Uroš Mohorič je 

pomemben tudi pri ženskem delu in tudi tukaj računamo nanj.  

Glede EP 2018 Hrvaška je povedal, da je predsednik vlade Miro Cerar sprejel častno 

pokroviteljstvo za poslovno središče. Predvidoma bodo organizirali tri dogodke. Tudi z vidika 

poslovnega dela je to dobra priložnost.  

 

Ob 18.40 je predsednik zaključil sejo in se zahvalil prisotnim za sodelovanje.  

 

Ljubljana, 02.10.2017                         Franjo Bobinac 

           

   Predsednik 


