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ZAPISNIK 

64. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v ponedeljek, 23.9.2019 ob 17:00, 

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

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Sebastjan Gergeta, Zoran Janković (pooblastilo), 

Tomaž Jontes, dr. Edi Kolar, Boštjan Kozole, Beno Lapajne, Janez Martinčič, Franci Miklavčič 

(pooblastilo), Marjan Potokar, Marko Premec, dr. Bor Rozman, Sergeja Stefanišin (pooblastilo), 

dr. Marko Šibila (pooblastilo), Borut Škabar, Roman Volčič. 

 

ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Bojan Cizej, Danilo Ferjančič, Vanja Lombar, Janko Požežnik 

Janez Škrabec. 

 

OSTALI PRISOTNI: Jure Cvetko, Goran Cvijić, Boris Čuk, Jani Klemenčič, Aleksander Markl, Uroš 

Mohorič, Saša Prapotnik.  

  

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov 62. redne in 63. korespondenčne seje predsedstva RZS;  

2. Poročila selektorjev mlajših moških in ženskih reprezentanc: 

   a) moške mladinske; 

   b) ženske mladinske; 

   c) moške kadetske; 

   d) ženske kadetske; 

   e) mlajše moške kadetske; 

   f)  ovrednotenje dela selekcij; 

3. Poročilo o organizaciji EP 2019 za kadetinje;  

4. Kandidatura za organizacijo SP 2023 za kadete in mladince;  

5. Priprave za nastop na SP 2019 za ženske v Kumamotu; 

6. Poročilo o pripravi proslave ob 70-letnici RZS;  

7. Tekoče zadeve in razno.  

 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 64. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih šestnajst (16) 

članov predsedstva. Predsednik je podal  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

62. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih šestnajst (16) od 

dvaindvajsetih (22) članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer bi na 2. f točko uvrstili ovrednotenje 

dela selekcij in plan dela za naprej.  

 

SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo razširjen dnevni red 64. seje predsedstva RZS. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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Ad. 1 
 

Potrditev zapisnikov 62. redne in 63. korespondenčne seje predsedstva RZS 

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnika 62. redne in 63. 

korespondenčne seje predsedstva RZS.  

 

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

 

SKLEP 

Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 62. redne in 63. korespondenčne seje predsedstva RZS. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

  

 

Ad. 2 

 

Poročila selektorjev mlajših moških in ženskih reprezentanc 

 

a) Moška mladinska reprezentanca 

 

PREDSEDNIK je predal besedo Saši Prapotniku, selektorju moške mladinske reprezentance.  

 

SAŠA PRAPOTNIK se je v uvodu zahvalil za možnosti in pogoje, ki jih je imela moška mladinska 

reprezentanca. Orisal je potek priprav na SP 2019 Španija. Zaključek priprav je bil v Zrečah. 

Prvenstvo smo končali na 6. mestu. Z malo več športne sreče bi prišli tudi v polfinale. V dveh 

sezonah je reprezentanca letnika 1998 zelo dobro funkcionirala, ima borben duh in igralci se 

znajo obnašati. Kar je najbolj pomembno, ima veliko potencial za člansko ekipo.  

 

BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da je to reprezentanco dobro spremljal. Ekipi, trenerju in 

strokovnemu vodstvu je izrekel čestitke. Delo Saša Prapotnika je pozitivno ocenil.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da se strinja s Kozoletom. Delo je bilo dobro opravljeno. Tudi sam 

pozitivno ocenjuje delo Saša Prapotnika.  

 

b) Ženska mladinska reprezentanca 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da se je Bojan Voglar opravičil, ker je v tujini. Reprezentanca je imela 

veliko težav z odpovedmi.  

 

BORUT ŠKABARJ je izrazil opažanje, da nekaj v reprezentanci ne deluje tako, kot bi moralo. 

Reprezentanca je imela velike težave s sestavo. Izpadle so ključne igralke. Izrazil je svoje 

razočaranje nad stanjem. Seznanjen je bil, da je bilo med selektorjem mladinske in selektorjem 

ženske članske reprezentance zelo malo komunikacije.  

 



 
__________________________________________________________________________________ 

 

3 
__________________________________________________________________________________ 
Zapisnik 64. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 23.9.2019 
 

 

PREDSEDNIK je povzel, da se pisno poročilo Bojana Voglarja sprejme kot informacijo.  

 

c) Moška kadetska reprezentanca 

 

JANI KLEMENČIČ je orisal priprave moške kadetske reprezentance na EP 2019 Makedonija. 

Prvenstvo so končali na 15 mestu, in sicer s 3 zmagami in 4 porazi. Ta generacija ima težave na 

pozicijah zunanjih igralcev, saj je bilo na prvenstvu le 23% zadetkov iz zunanjih pozicij. Izpostavil 

je problem prehitrega prehoda igralcev v člansko selekcijo, kjer ne igrajo veliko in se z njimi 

nihče na ukvarja.  

 

BOŠTJAN KOZOLE je menil, da je to obetajoča reprezentanca. Postavlja se vprašanje, zakaj je 

tako nekonkurenčna. Tudi sam meni, da je problem prezgodnji prehod igralcev v člansko 

selekcijo. Igralci veliko sedijo na klopi, ne trenirajo in ne igrajo. Morda bi morali kot RZS navezati 

stik s klubi. Izgubili smo dve do tri leta, ki so zelo pomembna. Selektor vidi vzroke za situacijo, 

sam je dokazal, da zna voditi ekipo.  

 

UROŠ MOHORIČ je potrdil problem prezgodnjega vključevanja otrok v članske ekipe. To so 

rezervni igralci, ki nimajo prave vloge v ekipi. Klube je treba ozaveščat, naj te igralce razvija. 

Zaradi rezultatske naravnanosti je to težko. Osvetil je dejstvo, da imamo v tujini za 24 klubov 

naših igralcev. Ta deficit se pokriva prav s temi mladimi igralci.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je bilo v pretekli sezoni kar 153 igralcev iz prve lige. Naš problem 

so igralci, ki grejo v slabše klube v Evropi. Določena rešitev se kaže tudi v določbi pravilnika o 

rokometnih tekmovanjih in tudi določilu ministrstva, da igralci lahko igrajo le za dve starostni 

kategoriji.  

 

MARJAN POTOKAR je menil, da je za nami izjemno leto. Na prvenstvu je bilo kar 5 mladih 

reprezentanc; 3 moške in 2 ženski. Ključno je, kako bomo tem fantom povedali, kateri korak je 

pravi. Igralec mora dobiti nasvet, da napreduje postopoma.  

 

FRANJO BOBINAC je menil, da bi morala biti vloga selektorjev članskih reprezentanc bolj vidna. 

Pri ženskah denimo ni komunikacije. Pri moških to ne smemo dovolit.  

 

MARJAN POTOKAR in JANI KLEMENČIČ sta zatrdila, da trenerji mlajših reprezentanc zelo dobro 

komunicirajo.  

 

d) Mlajša moška kadetska reprezentanca 

 

ALEKSANDER MARKL se je zahvalil za izredne pogoje oz. priprave, ki so jih imeli na Rogli. 

Izpostavil bi Uroša Mohoriča, ki je vseskozi verjel, da se bo reprezentanca udeležila Festivala 

evropske mladine, ki je bil v Bakuju. Reprezentanca si je pridobila prve mednarodne izkušnje. 

Za turnir  se je selekcioniralo  igralce iz širšega kroga 60 igralcev. Na priprave in testiranje je šlo 

18 igralcev, na tekmovanje pa 15. Ti igralci so na prehodu med kadetsko in mladinsko 

reprezentanco. Na tekmovanju je bilo imeli v 5ih dne 6 tekem, kar je bilo za te fante ogromno. 

Po tehničnem in taktičnem znanju so igralci dobri, fizično pa podhranjeni. Vsi vlagajo v mlade 

reprezentance. Kvalitetni vrh se je zelo razširil. 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da kar se tiče te generacije, zelo dobro sodelujemo z OKS-om. 
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e) Ženska kadetska reprezentanca 

 

BORIS ČUK je povedal, da v ženskem rokometu ni takšnega izbora kot pri moških, ravno tako ne 

kvaliteta dela. Orisal je potek priprav. Bili so tudi v Zrečah, kjer so bili uvodoma povabljeni tudi 

starši in trenerji. Prišli so vsi razen trenerjev, ki so bili na Rogli na trenerskem seminarju. Imel 

je širok strokovni kader (Lapajne, Sobočan, Berce, Janežič). Pripravili so program, kako naj 

delajo doma v klubih, vendar v klubih ni bilo narejenega nič. Med letom so imeli veliko 

enodnevnih akcij. Situacija je bila zelo klavrna. Vse pripravljalne tekme z reprezentancami 

Madžarske, Avstrije in Hrvaške smo gladko izgubili. Pred prvenstvom je bila situacija kritična. 

RZS je omogočila veliko dni priprav. Gradilo se je na kolektivnem duhu in tehničnem znanju. To 

je homogena ekipa, ki  se športno vede. Na prvenstvu so se igralke borile do zadnje minute. Štiri 

tekme so zmagali in na koncu pristali na 10. mestu, kar je zelo dober rezultat glede na težave, 

ki jih je imela reprezentanca pred prvenstvom. Zahvalil se je tudi lokalnemu organizatorju, ki 

jim je ustregel v vsem, kar so potrebovali.  

 

ROMAN VOLČIČ je povedal, da je sledil tekmam na prvenstvu. Rezultat je bil fantastičen. Bil je 

zadovoljen z odnosom in borbenostjo na prvenstvu.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je v živo gledal zadnjo tekmo, kjer je videl strokovne napake, pa sam 

ni strokovnjak. Ključna igralka ni izvajala penalov in ni igrala zadnjih 15 minut. Rezultat je bil 

še vedno soliden. Kar nekaj igralk je, ki imajo veliko potencial. Čestital je selektorju in vodstvu 

za njihovo delo. Ignorantski odnos trenerjev, ki jih ni bilo na zbor reprezentance je zaskrbljujoč, 

saj izkazuje nespoštovanje do trenerja in do reprezentance. Biti moramo spoštljivi eden do 

drugega. Naj se navede natančno, kdo je bil v Zrečah, pa ni prišel na uvodni sestanek. Želi imena 

in priimek. Pisarna naj pripravi dopis, ki ga bo sam podpisal. Prav je, da tak trener dobi črno 

piko.  

 

Beno Lapajne je predčasno odšel iz seje in pooblastil Marjana Potokarja.  

 

Bor Rozman je predčasno odšel iz seje in pooblastilo predsednika.  

 

f) Ovrednotenje dela reprezentanc 

 

PREDSEDNIK je povedal, da se je predsedstvo posvetovalo in sprejelo naslednje 

 SKLEP 

1. Predsedstvo RZS razrešuje Bojana Voglarja z mesta selektorja ženske mladinske 

reprezentance Slovenije.  

2. Predsedstvo RZS razrešuje Borisa Čuka z mesta selektorja ženske kadetske 

reprezentance. 

3. Predsedstvo RZS imenuje Gašperja Kovača za trenerja ženske kadetske 

reprezentance in Natašo Derepasko za pomočnico trenerja do 31.8.2023.   

4. Predsedstvo RSZ razrešuje Janija Klemečiča z mesta trenerja moške kadetske 

reprezentance ter ga imenuje za trenerja mlajše moške kadetske reprezentance do 

31.8.2023.  
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5. Predsedstvo RSZ razrešuje Aleksandra Markla z mesta trenerja mlajše moške 

kadetske reprezentance ter ga imenuje za trenerja moške kadetske reprezentance 

do 31.8.2023. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 3 

 
Organizacije EP 2019 za kadetinje v Celju 

 
JURE CVETKO je izrazil zadovoljstvo nad nivojem organizacije prvenstva. Vse je delovalo kot 
mora. S strani EHF-a smo dobili priznanje, da je bilo to najbolje organizirano prvenstvo v tej 
starostni kategorij v zgodovini prvenstev. Zelo dobro smo sodelovali s pisarno RZS. Za EHF uradne 
osebe smo zorganizirali lep dodatni program; kopanje, sprejem pri županu in ogled gradu, piknik 
na Celjski koči. Tri dni smo gostil tudi predsednika EHF-a Michaela Wiederja.   
 
PREDSEDNIK je povedal, da je pri organizaciji pomemben tudi družabni moment. 

 

Predsedstvo se seznanja s poročilom o organizaciji EP 2019 za kadetinje v Celju. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Ad. 4 

 

Kandidatura za organizacijo SP 2023 za kadete in mladince 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je prišel  s strani IHF razpis za organizacijo svetovnih prvenstev 

2023 za kadete in mladince. Do 30.9. moramo s pismom o nameri izraziti svoj interes. Lokacijo 

bi morali razširiti na Celje, Velenje in Laško. Dvorano v Laškem bi morali posodobiti (klima). Ce 

bi mesti Velenje in Laško dali podobne pogoje kot Celje, bi lahko zelo uspešno organizirali 

prvenstvo.  

 

JURE CVETKO je povedal, da je dobil zagotovilo, da bo dvorana v Laškem do 2023 sanirana.  

 

ROMAN VOLČIČ je povedal, da je termin tekmovanja za EP kadetinje neustrezen. Moral bi biti v 

juliju. V kolikor lahko kako vplivamo na spremembo, bi želel, da se to stori.  

 

Po razpravi, v kateri so sodelovali predsednik in dr. Edi Kolar, je predsednik podal  

 

SKLEP 

Predsedstvo RZS potrjuje namero RZS o organizaciji SP 2023 za kadete in mladince.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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Ad. 5  
 

 Priprave za nastop na SP 2019 za ženske v Kumamotu 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da pisarna potrebuje pomoč pri pripravah na SP 2019 Kumamoto. 

Stroški so izredni visoki, samo letalska vozovnica stane 1.300 EUR. Žal RZS nima sredstev za 

izvedbo, zato bi prosil predsedstvo za pomoč. Japonska rokometna zveza je povabila našo 

reprezentanco na turnir, ki bo teden dni pred prvenstvom. Dodatna sredstva bi potrebovali za 

namestitev reprezentanco od konca turnirja do začetka prvenstva.  

 

PREDSEDNIK je predlagal, da bi apelirali na podjetja, ki so ženskam prijazna, kot je denimo OMV 

in druga. Tudi sam se bo angažiral in pomagal po svojih močeh. Po pomoč se lahko obrnemo na 

Združenje Manager, na izvršno direktorico Melanie Seier Larsen, da nam da spisek podjetij, ki so 

ženskam prijazna. Ta podjetja bi bilo potrebno posebno nagovoriti. Zadevo je potrebno pr-ovsko 

obdelati, denimo »preko Tokia do Tokia«. Pisarna naj torej pripravi privlačen dopis.  Še nobena 

ženska reprezentanca ni bila na Olimpijskih igrah, to dejstvo moramo izpostaviti.  

 

 

Ad. 6 

 

Poročilo o pripravi proslave ob 70-letnici RZS 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da pri 70 letnici RZS prosi predstavo za pomoč pri predlogih za 

priznanja, predvsem tukaj misli na predsednike združenj. Proslava bo potekala na Ljubljanskem 

gradu, 23.10.2019.  

 

PREDSEDNIK je menil, da je časa zelo malo. Ključnim osebam je potrebno posredovati datum in 

uro dogodka. Pogledati moramo, ali je na ta datum še kakšen drug dogodek. Predlagal je, da se 

naredi strukturo  proslave ter se dodela vsa področja; vabljenci, sprejem, pogostitev, nagrajenci, 

celoten scenarij, itd.. Člani predsedstva morajo biti seznanjeni z nagrajenci, tako da lahko tudi 

sami predlagajo še koga. Zahteval je več resnosti in odgovornosti do takšnega dogodka. Predlagal 

je Ireno Starc, da pošlje celotno strukturo proslave.  

 

ROMAN VOLČIČ je povedal, da je še veliko ljudi, ki morda trenutno niso vpeti v klub, pa so za 

rokomet ogromno naredili. Tudi na takšne ne smemo pozabiti.  

 

PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil za sodelovanje ter ob 19.45 zaključil sejo predsedstva. 

 

Ljubljana, 27.09.2019                          Franjo Bobinac 

           

   Predsednik 

                                                                                 Rokometna zveza Slovenije  


