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ZAPISNIK 

57. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 14.06.2018 ob 17:00, 

v prostorih uprave Rokometne zveze Slovenije; Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.   

 

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

(pooblastilo), Tomaž Jontes (pooblastilo), dr. Marko Šibila  (pooblastilo). Borut Hren 

(pooblastilo), Boštjan Kozole (pooblastilo), Beno Lapajne, Franci Miklavčič, Marjan Potokar 

(pooblastilo), Janko Požežnik, dr. Bor Rozman, Sergeja Stefanišin (pooblastilo), Borut Škabar, 

Roman Volčič. 

 

ODSOTNI ČLANI: Goran Bojović, Janez Živko, Danilo Ferjančič, mag. Boris Novak, Janez 

Škrabec, Blaž Brodnjak, Andrej Gomboši, Vianej Višnjevec, 

 

OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Leopold Kalin, Uroš Mohorič, Aleš Jug, mediji. 

 

DNEVNI RED:    

1. Potrditev zapisnikov 54. redne in 55. in 56. korespondenčne seje predsedstva RZS;  
2. Poročilo o aktivnostih pisarne RZS;  
3. Revidirano letno poročilo RZS za leto 2017; 
4. Prenova aktov RZS - Statut RZS (dopolnitev – komisija za sojenje);  
5. Termin in dnevni red 29. zasedanja Zbora članov RZS;  
6. EHF kongres 2018 Glasgow – predlog sprememb pravil EHF-a, ki jih predlaga RZS;  
7. Sprememba cenika za sojenje mednarodnih prijateljskih tekem;  
8. Tekoče zadeve in razno. 
 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 57. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih petnajst 

članov predsedstva. Predsednik je podal ugotovitveni 

 

SKLEP 

57. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 15 od 23 

članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je predlagal dopolnitev dnevnega reda, in sicer umaknitev 3. točke dnevnega reda, 

ki obravnava revidirano letno poročilo za leto 2017, poročilo namreč še ni dokončno revidirano. 

Na sejo bi uvrstili novo točko – podaljšanje mandata generalnemu sekretarju Goranu Cvijiću, 

prejšnja 8. točka postane 9. Pod točko tekoče zadeve in razno bi uvrstii še poročilo Uroša 

Mohoriča iz kvalifikacij za SP 2019. 

 

SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo dopolnjen  dnevni red za 57. sejo predsedstva RZS;  

 

1. Potrditev zapisnikov 54. redne in 55. in 56. korespondenčne seje predsedstva RZS;  
2. Poročilo o aktivnostih pisarne RZS;  
3. Prenova aktov RZS - Statut RZS (dopolnitev – komisija za sojenje);  
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4. Termin in dnevni red 29. zasedanja Zbora članov RZS;  
5. EHF kongres 2018 Glasgow – predlog sprememb pravil EHF-a, ki jih predlaga RZS;  
6. Sprememba cenika za sojenje mednarodnih prijateljskih tekem;  
7. Podaljšanje mandata generalnemu sekretarju Goranu Cvijiću. 
8. Tekoče zadeve in razno;  

a) Poročila Uroša Mohoriča iz kvalifikaicj za SP 2019 Danska&Nemčija. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 1 

Potrditev zapisnikov 54. redne ter 55. in 56. 

korespondenčne seje predsedstva RZS 

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnike 54. redne ter 55. in 53. 

korespondenčne seje predsedstva RZS.  

 

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

 

SKLEP 

Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 54. redne ter 55. In 56. korespondenčne seje 

predsedstva RZS. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

  

 

Ad. 2 

Poročilo o aktivnostih pisarne RZS 

 

GORAN CVIJIĆ je poročilo pričel z aktivnostmi ženske članske reprezentance in sicer s SP 2017, 

kjer so pokazale, da so v konkurenci z najboljšimi. Če bi imeli širši igralski kader, bi lahko 

dosegli še več. Uspelo se jim je uvrstiti tudi na EP 2018, kar je že tretje veliko tekmovanje 

zapored, kamor se je uvrstila ženka reprezentanca. To je zelo lep dosežek. Na velika prvenstva 

se uvrščajo tudi mladinke in kadetinje. Mladinske so se uvrstile na SP 2018 Madžarska, leta 

2019 gostimo tudi kadetsko žensko prvenstvo, ki bo tako kot ostala do sedaj – v Celju, kamor se 

avtomatsko kvalificirano.  

Prisotne je informiral, da je moška članska reprezentanca prejela Bloudkovo nagrado za 3. 

mesto na SP 21017 Francija.  Dobitniki nagrade prejmemo 85%  dodatek k pokojnini. Moška 

članska reprezentanca se je uvrstila na EP 2018 Hrvaška, ponovno pa smo izvedli tudi projekt 

»Slovensko središče I feel Slovenia«. Povedal je, da RZS čedalje več sredstev ustvari preko 

lastne dejavnosti, seveda pa smo v veliki večini odvisni tudi od sponzorjev.  

Člane predsedstva je informiral, da je bila tekma Slovenija – Črna gora iz EP 2018 Hrvaška drugi 

najbolj gledan dogodek, takoj za smučarskimi skoki v Planici.  

Člane je informiral o podpisanih sponzorskih pogodbah: OMV Slovenija d.o.o., Gorenje d.d., 

Slovenske železnice d.d., Športna loterija d.d.. Pri slednji smo se dogovorili, da bodo klubi 
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dobivali procente od vplačanih stav. Dogovori potekajo z Pivovarno Laško. Tudi z Bluemarine 

bodo podaljšali pogodbo.  

RZS se je uspešno prijavila na vse razpise: Fundacija za šport, Ministrstvo za izobraževanje 

znanost in šport, Zavod za šport RS Planica.  

 

BOR ROZMAN je predstavil projekt »Poslovno središče – I feel Slovenia«. Z izvajanjem tega 

projekta pridobiva mala zveza veliko ugleda. Prav je, da se postavimo na zemljevid, da smo 

pionirji v določenih zadevah. Projekt je bil tudi poslovno uspešen, ustvarili smo 70.000 EUR 

čistega dobička. Strošek središča je bil v celoti pokrit z državnimi sredstvi. Uspešno se je 

izkazalo tudi sodelovanje z agencijo Sport Media Focus, ki je prodajala lože in bila pri tem zelo 

uspešna. Povezali smo šport, politiko in gospodarstvo.  

 

BENO LAPAJNE je pohvalil zvezo, da je predlagala moško člansko reprezentanco za Bloudkovo 

nagrado, obenem pa je predlagal, da se predlagalo tudi moško člansko reprezentanco iz leta 

2004, ki je dosegala srebrno medaljo na EP. Tudi igralci iz RK Celje Pivovarne Laško nagrade 

niso dobili, igralke RK Krima pa so jo prejele za isti dosežek. Peter Vilfan je nagrado dobil po 

20 letih, tako da ni nenavadno, da se predlaga tudi za nazaj.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da se bo ekipo iz 2004 predlagalo za Bloudkovo nagrado avtomatično 

vsako leto. 

 

Predsedstvo se seznanja s poročilom o aktivnostih pisarne RZS.  

 

 

Ad. 3 
Prenova aktov RZS 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da moramo glede komisije za sojenje najti dolgoročno rešitev, saj 

smo do sedaj imeli začasno komisijo za sojenje. Pripravljen je predlog, ki bi ga morali dodati 

tudi v Statut RZS. Komisija bi imela 5 članov; 4 člane predlagajo sodniki, 1 člana pa trenerji. 

Statutarni odbor nas je obvestil tudi o spremembah Disciplinskega in Registracijskega 

pravilnika.  

PREDSEDNIK je predlagal, da se vas komunikacija s klubi opravi že pred sejo, v izogib predolgim 

diskusijam na seji skupščine. Na glasovanje je podal  

SKLEP 

Predsedstvo RZS potrjuje predlagan predlog dopolnitve Statuta RZS ter ga podaja 

Statutarnemu odboru v uskladitev ter Zboru članov RZS sprejem.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Ad. 4 

Termin in dnevni red 29. zasedanja Zbora članov RZS 

PREDSEDNIK je predlagal termin za zasedanje Zbora članov, in sicer v sredo, 04.07.2018 ob 17. 

uri. Za lokacijo je predlagal Računovodsko hišo Unija, Brezovica pri Ljubljani.  



 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

4 
__________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 57. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 14.06.2018 
 

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje termin za 29. zasedanje zbora članov RZS – 04.07.2018 ob 17. uri z 

naslednjim dnevnim redom;  

1. Izvolitev organov zasedanja: 
a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 
c) volilna komisija (predsednik in dva člana); 
d) določitev zapisnikarja; 
e) določitev dveh overovateljev zapisnika; 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 28. rednega zasedanja Zbora članov RZS;  
3. Poročila: 

a) Predsednik;  
b) Nadzorni odbor;  
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije ; 
d) Statutarni odbor; 
e) Odbor za arbitražo; 

4. Sprejem in potrditev revidiranega letnega poročila RZS za leto 2017;  
5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2018; 
6. Sprejem prenovljenih aktov RZS; 

a) Statut RZS;  
b) Registracijski pravilnik; 
c) Disciplinski pravilnik; 

7. Tekoče zadeve in razno; 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 5  
EHF kongres 2018 Glasgow – predlog sprememb pravil EHF-a, ki jih predlaga RZS 

 

PREDSEDNIK je povedal, da smo se po tekmi z Nemčijo na EP 2018 Hrvaška pritožili na EHF. 

Ugotovili smo namreč dve pereči problematiki; preohlapna pravila in premalo usposobljeni 

sodniki. Teoretično ni bilo možno, da bi s pritožbo uspeli.  

Na sestanku s predsedniki evropskih zvez je sam dal pobudo, da se naredi premik. Pobuda je 

naletela na plodna tla. Švedi in Rusi so se takoj pridružili pobudi. Da ne bi ostalo le pri tem, 

smo na predsednike evropskih zvez poslali pismo, v katerem smo obrazložili svoje pobude, 

obenem pa bo to tudi ena izmed točk na EHF kongresu v Glasgowu. Žal se ga sam ne bo mogel 

udeležiti in ga bo zastopal Boštjan Kozole.  

Zadeve so vsekakor začele odvijati, zato s pritožbo formalno nismo nadaljevali. Odločili smo se 

za diplomatsko pot z namenom spremeniti pravila znotraj EHF-a. Pričakujemo še medijsko 

podporo. To je velika stvar in potrebnost sprememb je potrdila tudi EHF. Evropa mora biti 

motor sprememb v IHF-u, kje se mora zgoditi glavna sprememba. Medijsko podpora je potrebna 

tudi na kongresu v Glasgowu.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da mu je generalni sekretar EHF-a Martin Hausleitner v razgovoru 

potrdil potrebnost sprememb in tudi zatrdil, da bodo pobude potrdili, saj to želi tudi sam 

osebno.  
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PREDSENDIK je povzel glavne  pobude RZS za spremembo EHF pravil;  

 

 Profesionalizacija sojenja, kar pomeni bolje plačane in bolj usposobljene sodnike; 

 Usklajenost EHF in IHF pravilnikov. IHF pravilniki denimo dovoljujem pritožbo na 

sodniško odločitev, v kolikor je ta vplivala na rezultat tekme in ni bila v skladu z 

rokometnimi pravili. EHF pravilniki pa tega ne dovoljujejo in določajo, da je sodniška 

odločitev dokončan;  

 EHF naj bi  pričel  procedure znotraj IHF-a, kar se tiče pravil igre in sicer; pasivna igra,   

prekršek v napadu, začetni met, izvajanje sredine. 

 

BORUT ŠKABAR je povprašal glede predvajanja posnetkov.  

 

UROŠ MOHORIČ je povedal, da ima EHF interna pravila prvenstva. Po njihovih pravilih video 

ogled zahtevata sodnika, njihova odločitev pa je dokončna.  

 

ROMAN VOLČIČ je menil, da je video potreben, vendar je potrebno določiti, kdo ga lahko 

zahteva, kdaj in zakaj. Omejiti bi bili potrebno tudi število zahtev za video ogled na tekmo.  

 

PREDSEDNIK je menil, da se bodo te teme obravnavale znotraj delovnih komisij. Obenem pa naj 

RZS pripravi sporočilo za javnost o seji predsedstva. V njem naj se predstavijo aktivnosti 

pisarne RZS, informacija o skupščini, informacijo o EHF kongresu (tu naj se predstavi tri glavne 

teme). Naj se poudari, da je RZS iniciator sprememb na EHF-u. Po kongresu v Glasgowu naj se 

medijem poda natančno poročilo. Na EHF kongresu naj se v delovne skupine predlaga; Romana 

Volčiča, Janka Požežnika, Uroša Mohoriča, Poldeta Kalina, Bena Lapajne.  Glede kongresa je 

predlagal, da  EHF in IHF  natančno navedeta, kdo je za kaj zadolžen in do kdaj to naredi.  

 

Predsedstvo RZS se seznanja s pobudami in postopki Rokometne zveze Slovenije za 

spremembo pravil Evropske rokometne zveze.  

 

 

Ad. 6 
Sprememba cenika za sojenje mednarodnih prijateljskih tekem 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je sprememba cenika usklajena med združenji in sodniško 

komisijo.  

 

SKLEP  

Predsedstvo potrjuje predlog spremembe cenika za sojenje mednarodnih prijateljskih 

tekem.   

 

Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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Ad. 8 
Podaljšanje mandata generalnemu sekretarju Goranu Cvijiću 

 

PREDSEDNIK je predlagal, da predsedstvo podaljša mandat Goranu Cvijiću za naslednjih pet let. 

Prosil je, da se sprejme sklep, da se pooblasti predsednika za sklenitev pogodbe. Goran Cvijić 

naj do skupščine pripravi poglobljeno analizo dela pisarne in program za naslednje petletno 

obdobje. RZS gre v pravo smer, finančna situacija se izboljšuje, letos je nekaj minusa, vendar 

pa se je v primerjavi s preteklimi leti razpolovila.  

 

BOR ROZMAN je podprl pobudo predsednika in menil je, da je Goran Cvijić pravi človek za to 

pozicijo. V medijih in širši javnosti uživa ugled kot pozitivna figura.  

 

BORUT ŠKABAR je povedal, ga gredo vse aktivnosti zveze skozi Gorana Cvijića. Večkrat se z 

njim tudi ne strinja, vendar se vedno pogovorita. Izrazil je posebno zadovoljstvo, da imamo 

takega generalnega sekretarja. Vodenje zveze je zalogaj in definitivno podpira podaljšanje 

mandata.  

 

JANKO POŽENIK je povedal, da bi sodniki težko funkcionirali, če en bi imeli podporo 

generalnega sekretarja, ki ga podpira.  

 

BENO LAPAJNE je povedal, da z njegove in s strani igralcev prejema generalni sekretar same 

pohvale.  

 

FRANCI MIKLAVČIČ je povedal, da Gorana podpira, saj njega in pisarno klubi potrebujejo.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je Goran Cvijić zelo mobilen, prisoten je po vsej Sloveniji, na vseh 

dohodkih. Rokometno zvezo dela slovensko in ne le ljubljansko.  

 

SKLEP 

1. Predsedstvo podaljša mandat generalnemu sekretarju RZS Goranu Cvijiću za obdobje 

petih let.  

2. Predsedstvo pooblašča predsednika Franja Bobinca za podpis pogodbe z generalnim 

sekretarjem.  

3. Generalni sekretar do skupščine RZS pripravi poročilo o preteklem mandatu in plan za 

naslednje petletno obdobje.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Ad. 8 
Tekoče zadeve in razno  

 

GORAN CVIJIĆ je predlagal, da Janko Požežnik pod to točko poda poročilo o sojenju.  

 

JANKO POŽEŽNIK je povedal, da je komisija za sojenje  končala prvo sezono. Imeli so malo časa 

in veliko dela. Dobili so pozitivna mnenja od združenj. Menil je, da so bile letos lige zelo 

izenačene. Veliko je bilo kvalitetnih tekem, ki so potrebovale kvalitetno sojenje. Nivo sojenja 



 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

7 
__________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 57. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 14.06.2018 
 

 

se je v tej sezoni dvignil. Razširil se je kvalitetni vrh sodnikov. Izvedli so tudi kontrole sodnikov 

na 1. A  listi. Noben sodnik ni bil varen. Kontrolor pride nenapovedan na tekmo in se usede na 

tribuno, pogleda posnetek in napise poročilo. Letos sodniki ne bodo izpadali, naslednje leto pa 

bosta najslabša dva na podlagi kontrol izpadla, najboljša dva iz nižje liste pa napredovala.  

Organizirali so dva seminarja za mlade sodnike, ki se ga je udeležilo več kot 80 oseb. Iz tega 

bodo morda dobili 15 mladih sodniških parov, ki bodo začeli soditi na najnižjem nivoju, čez tri 

leta pa bodo že začeli soditi nižje lige. Sedaj imamo problem, kot tekme tekmovanja mladih 

sodijo vrhunski sodniki. Tako bodo mladi prišli na vrh. Lani na EP 2017 za mladinke v Celju 

nismo imeli slovanskega sodniškega para, letos ga imamo – Backovič/Palačković, imeli smo tudi 

sodniški par Lah/Sok na final4 Lige prvakov. Pred sezono se bo organiziral sodniški seminar, da 

se sodnike pripravi na sezono. Vzpostavili bomo kontrolo na 1. A in 1. B listi. Posebno pozornost 

moramo posvetiti izobrazbi delegatov, dvigniti moramo namreč nivo.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je na spletni strani zavihek Izobraževalni center Komisije za 

sojenje, ki je zelo obiskan.  

 

UROŠ MOHORIČ je podal kratko poročilo o kvalifikacijah za SP 2019. Žal smo bili neuspešni. 

Ostalih večjih tekmovalnih posledic, razen neuvrstitve na SP, ni. Kar se tiče kvalifikacij na OI 

Toko 2020, IHF še ni objavil sistema.  Iz SP 2019 se na kvalifikacije za OI uvrsti prvak in 2. – 7. 

uvrščeni. Te možnosti nimamo. Iz EP 2020 se na OI uvrstita še prvak in drugi  ter tretje 

uvrščeni. Kar se tiče kvalifikacijskih turnirjev za OI, ki so bili praksa prejšnjih dveh olimpijskih 

iger in ki so omogočali dodatno uvrstitev na OI (3 turnirji x 4 ekipe, naprej se uvrstita 2 ekipi iz 

vsakega turnirja), še ne vemo, ali bo format tudi tokrat isti,  IHF namreč še ni objavil sistema.   

 

PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil za sodelovanje ter ob 18.30 zaključil sejo predsedstva. 

 

Ljubljana, 15.06.2018                          Franjo Bobinac 

           

   Predsednik 

                                                                                 Rokometna zveza Slovenije  


