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Zapisnik 73. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 22.06.2020 
 
 

 

ZAPISNIK 
73. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila 22.07.2020 ob 16. uri 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 LJUBLJANA. 

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Bojan Cizej (pooblastilo), Tomaž Jontes, Zoran Janković  
(pooblastilo), Boštjan Kozole (pooblastilo), Beno Lapajne (pooblastilo), Janez Martinčič, Franci 
Miklavčič, Janko Požežnik, dr. Bor Rozman, Sergeja Stefanišin (pooblastilo), dr. Marko Šibila, Roman 
Volčič. 
 
ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Sebastjan Gergeta, dr. Edi Kolar, Vanja Lombar, 
Marko Premec, Marjan Potokar, Janez Škrabec, Borut Škabar. 
 
OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijič, Leopold Kalin, Uroš Mohorič.  
  
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov  67. – 72. seje predsedstva RZS;  
2. Poročilo o delu pisarne RZS; 
3. Revidirano letno poročilo RZS za leto 2019;  
4. Termin in dnevni red seje 32. volilnega Zbora članov RZS;  
5. Pregled kandidatov za funkcije v predsedstvu, nadzornemu, statutarnemu in arbitražnemu 

odboru ter odboru za nagrade in priznanja RZS;  
6. Predlog za spremembo Statuta RZS;  
7. Seznanitev s predlogi sprememb Pravilnika o rokometnih tekmovanjih;  
8. Seznanitev s predlogi sprememb Disciplinskega pravilnika RZS;  
9. Poročilo komisije za sojenje;  
10. Imenovanje direktorja organizacije EP 2022 za ženske; 
11. Predstavitev organizacije SP 2025 za mladince 2025;  
12. Predstavitev analize virov financiranja klubov Lige NLB; 
13. Izstop društev iz članstva RZS; 
14. Tekoče zadeve in razno;  

a) Predstavitev projekta NŠC Brdo; 
b) Ustanovitev priznanja predsedstva RZS za odličnost; 
c) Podelitev priznanja za odličnost Rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško. 

 
PREDSEDNIK  g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 73. sejo predsedstva RZS. Ugotovil 
je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih šestnajst (13) članov 
predsedstva. Predsednik je podal  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
73. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih trinajst (13) od 
dvaindvajsetih (22) članov predsedstva RZS.  

 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog dnevnega reda 73. seje. 
 

SKLEP 
Potrdi se dnevni red 73. seje predsedstva RZS.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
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Ad. 1 
Potrditev zapisnikov 67. – 72. seje predsedstva RZS 

 
V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnike 67., 68., 69., 70., 71. in 72. seje 
predsedstva RZS.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnike ni prispela nobena pripomba.  
 

SKLEP 
Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 67., 68., 69., 70., 71. in 72. seje predsedstva RZS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 

 

Ad. 2 
Poročilo o delu pisarne 

 
PREDSEDNIK je pri poročilo o delu pisarne predal besedo Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so bile vse aktivnosti RZS podvržene situaciji v zvezi z covid-19. V 
spomladanskem delu sezone 2019/2020 so se zaustavila vsa tekmovanja, odpadla so tudi marsikatera 
reprezentančna tekmovanja; kvalifikacije za Olimpijske igre, Olimpijske igre, Evropsko prvenstvo za 
kadete, predvideno v Celju, kvalifikacijske tekme za EP 2020 za ženske in kvalifikacijski tekmi za SP 
2021. Nanizal je še ostale redne dejavnosti, ki so se izvaljale v času od prejšnje redne seje predsedstva.  
 
PREDSEDNIK je bo koncu predlagal: 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom o delu pisarne RZS.  

 

 
Ad. 3 

Revidirano letno poročilo za leto 2019 
 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da smo leto 2019 zaključil s 20.841 eur presežka prihodkov nad odhodki, kar 
je bilo porabljeno za pokrivanje preteklih izgub. V letu 2019 smo imeli povišan odstotek sredstev iz 
lastne dejavnosti. Od države smo prejeli 25 % sredstev, kar je malo v primerjavi z ostalimi zvezami; 
Francozi imajo 60 % financiranje iz proračuna.  
 
PREDSEDSTVO je ob koncu razprave sprejelo 

 

SKLEP 
Predsedstvo potrjuje revidirano letno poročilo RZS za leto 2019 ter ga podaja Zboru  članov RZS v 
sprejem in potrditev. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

Ad. 4 
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Termin in dnevni red 32. volilnega Zbora članov RZS  
 

 
PREDSEDNIK je predlagal dnevni red 32. volilnega Zbora članov RZS ter termin - 24.8.2020 ob 17. in 
sicer v sejni dvorani hotela Šport na Otočcu.  
 

SKLEP  
Predsedstvo sprejme in potrdi predlagan termin in dnevni red 32. volilnega zbora članov RZS.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 

Ad. 5 
Pregled kandidatov za funkcije v predsedstvu, nadzornemu odboru, statutarnemu odboru, odboru 

za nagrade in priznanja 
 
PREDSEDNIK je preletel seznam prejetih predlogov za funkcije v organih RZS. Predlagal je, da bi na 
zasedanju zbora članov izvolili novega člana predsedstva - Jerneja Smisla.  
 
ČLAN PREDSEDSTVA - predstavnik trenerjev (izvoli se en (1) član) 

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1. ŠIBILA Marko Združenje rokometih trenerjev Slovenije 

 
ČLAN PREDSEDSTVA - predstavnik sodnikov (izvoli se en (1) član) 

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1. POŽEŽNIK Janko Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije 

 
ČLAN PREDSEDSTVA - predstavnica igralk (izvoli se eno (1) članica) 

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1.  MARINČEK Miša ŽRK Z'dežele 

2.  MAVSAR Tamara RK Piran 

 
ČLAN PREDSEDSTVA - predstavnik igralcev (izvoli se en (1) član) 

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1.  LAPAJNE Beno RD LL Grosist Slovan 

2.  MIKLAVČIČ David RK Gorenje Velenje 

3.  OŠLAK Borut RK Slovenj Gradec 2011 

4.  RAZGOR David RK Piran 

 
NADZORNI ODBOR (izvolijo se trije (3) člani)   

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1.  BULOVIČ Branko RK Slovenj Gradec 2011 

2.  CVETKO Jure ŽRK Z'dežele 

3.  KOBE Luka RK Trimo Trebnje 

4.  NOVAK Andreja ŽRK Krka 

5.  SORŠAK Uroš RK Slovenj Gradec 2011 

6.  ZUPANČIČ Igor ŠRD Škofljica 
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STATUTARNI ODBOR (izvoli se pet (5) članov) 

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1.  JANC Anton RK Trimo Trebnje 

2.  FEGUŠ Primož RK Celje Pivovarna Laško 

3.  KOVAČIČ Tina RK Trimo Trebnje 

4.  PIPP Blaž RD Urbanscape Loka 

5.  ŠERC Maja RK Trimo Trebnje, RK Gorenje Velenje 

6.  URANKAR Žiga RK Gorenje Velenje 

 
ODBOR ZA ARBITRAŽO (izvoli se pet (5) članov) 

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1.  BAN Matej RK Trimo Trebnje 

2.  BRCAR Tomaž RK Trimo Trebnje 

3.  HUDARIN Nejc RK Velenje Gorenje 

4.  KAFEL Zlatko RD Rudar Trbovlje 

5.  LEVOVNIK Jure RD LL Grosist Slovan 

6.  ZUPANČIČ Jan RK Trimo Trebnje 

 
ODBOR ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ (izvoli se tri (člane) 

Št. Priimek in ime Predlagatelj 

1.  BAČAR Franci ŽRK Krka Novo mesto  

2.  BELIŠ Matjaž RK Slovenj Gradec 2011 

3.  ŠAVRIČ Roman RK Trimo Trebnje 

 
PREDSEDNIK je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je na glasovanje podal predlog sklepa. 
 

UGOTOVITVENI SKLEP  
Predsedstvo se seznanja s predlogi kandidatov za funkcije v predsedstvu RZS, nadzornemu odboru 
RZS, statutarnemu odboru RZS, odboru za nagrade in priznanja RZS ter jih podaja Zboru članov RZS 
v izvolitev. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 6 

Predlog sprememb Statuta RZS  
 

PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću. 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so bile spremembe narejene v luči novonastale situacije v zvezi s korona 
virusom. V Statut se predlaga nov člen in sicer:  
“V primeru višje sile (epidemija, naravne nesreče ipd.) predsedstvo odloča o vseh vprašanjih, ki se 
nanašajo na organizacijo in delovanje zveze ter potek vseh aktivnosti pod okriljem RZS, ne glede na 
siceršnja določila tega statuta in drugih splošnih aktov RZS.« 
 

SKLEP  
Predsedstvo RZS potrjuje predlog sprememb Statuta RZS in jih podaja Statutarnemu odboru RZS v 
uskladitev ter Zboru članov RZS v sprejem in potrditev.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
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Ad. 7 
Seznanitev s predlogi sprememb Pravilnika o rokometnih tekmovanjih 

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću. 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so spremembe predlagane v 34. in 37. členu pravilnika.  
 

SKLEP  
Predsedstvo RZS potrjuje predlog sprememb Pravilnika o rokometnih tekmovanjih RZS ter jih podaja 
ter Zboru članov RZS v sprejem in potrditev.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

Ad. 8 
Seznanitev s predlogi sprememb Disciplinskega pravilnika RZS  

 
PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću. 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so spremembe predlagane v 38. členu pravilnika.  
 

SKLEP  
Predsedstvo RZS potrjuje predlog sprememb Disciplinskega pravilnika ter jih podaja ter Zboru članov 
RZS v sprejem in potrditev.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 9 

Poročilo komisije za sojenje 
 

PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Janku Požežniku. 
 
JANKO POŽEŽNIK je povedal, da je bila minula sezona z vidika sojenja izredno zahtevna. Za vse tekme 
je bilo potrebno zagotoviti kvalitetne sodnike. V prvenstvu, ki je bilo žal predčasno zaključeno ni bilo 
večjih problemov. Sodniška organizacije je napredovala v smislu razširitve kvalitetne baze sodnikov za 
sojenje najtežjih tekem. Zmanjšalo se je število zahtevkov klubov po analizah sojenja (vsega 6). Na 
sestankih z združenji je prišlo do prošenj, da se da poudarek pri zaščiti zdravja igralcev in igralk in še 
bolj dosledno kaznovanje nedovoljene igre, kar je tudi usmeritev Komisije za sojenje.  
 
Na vodstvo tekmovanj in RZS apelirajo, da dosežejo s klubi dogovor o prenehanju prakse izvzemanja 
sodnikov in delegatov, saj povzroča veliko preglavic. Delo delegatov je  potrebno še izboljšati, saj 
morajo biti opora sodnikom. V sezoni 2019/2020 je z sojenjem pričelo 17 novih sodnikov. Večina od 
njih se je uspešno spopadlo z novo vlogo in bodo v prihajajoči sezoni deležni povečane pozornosti s 
strani komisije za sojenje. Trenutno je težava spremljanje in vodenje mladih sodnikov, saj je mentorjev 
premalo. Prav zaradi tega bomo začeli z novim projektom sodniki talenti, kjer bodo kandidati, ki bodo 
pokazali potencial imeli tudi večjo podporo in pogoje za napredek. V tekmovanju mlajših so pritiski na 
sodnike, ki so povrhu še neizkušeni, izredno veliki. Gre za žaljenje, kritiziranje, obrekovanje na tekmah 
in preko socialnih omrežij.  
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Vsekakor je bil narejen korak k izboljšanju sojenja na vseh nivojih, še posebej v najvišjih ligah, ki so tudi 
najbolj na očeh. Komisija je zadovoljna zaradi napredka slovenskega sojenja, nikakor pa še nismo 
zadovoljni z nivojem in čaka nas veliko dela, saj je naš cilj čim manj napak in zadovoljstvo vseh akterjev 
z sojenjem. Poudarek v letošnji sezoni bo na poenotenju kriterijev vseh sodnikov in očiščenje tekem 
grobosti in nedovoljene igre. 

 
Po koncu razprave je predsednik podal 

 

UGOTOVITVENI SKLEP  
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilo komisije za sojenje. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

10. točka  
Imenovanje direktorja organizacije EP 2022 za ženske  

 
PREDSEDNIK je predlagal Jureta Cvetka za direktorja organizacije EP 2022 za ženske. Jure Cvetko je  
slovenskemu rokometnemu prostoru dobro znan. Je dolgoletnih delavec v rokometu in vrhunski 
rokometni zanesenjak. S svojo ekipo se je v zadnjih letih izkazal pri organizaciji evropskih prvenstev za 
mlajše starostne kategorije, ki jih Slovenija v zadnjih letih gostila v Celju. Predsedstvo verjame, da bo 
kos nalogam na tako prestižnem prvenstvu. Šlo bo namreč za eno največjih tekmovanj v Sloveniji 
nasploh. Predlagal je  

 

SKLEP  
Predsedstvo RZS imenuje Jureta Cvetka za direktorja organizacije EP 2022 za ženske. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 

11. točka  
Predstavitev organizacije SP 2025 za mladince 

 
PREDSEDSTVO je prejelo seminarsko nalogo Uroša Mohoriča na temo predstavitev organizacije SP 
2025 za mladince.  
 
PREDSEDSTVO je pohvalilo seminarsko nalogo ter podalo 
 

UGOTOVITVENI SKLEP  
Predsedstvo RZS se seznanja s predstavitvijo organizacije SP 2025 za mladince. 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 

 

12. člen 
Predstavitve analize virov financiranja klubov Lige NLB 

 
PREDSEDSTVO je prejelo seminarsko nalogo Uroša Mohoriča na temo analize virov financiranja klubov 
Lige NLB. Seminarska naloga je podrobno predstavila razmerje sredstev kluba iz lokalnih skupnosti, 
sponzorskih sredstev in sredstev  iz lastne dejavnosti.  
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Dr. EDVARD KOLAR je pohvalil predstavitev. Ob koncu razprave je predsedstvo sprejelo 
 

UGOTOVITVENI SKLEP  
Predsedstvo RZS se seznanja s predstavitvijo analize virov financiranja klubov Lige NLB. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

13. člen 
Izstop in črtanje društev iz članstva RZS  

 
PREDSEDNIK je besedo predal Goranu Cvijiću. 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da DRŠ Aleš Praznik ne deluje več, zato se ga predlaga v črtanje iz članstva. 
 

SKLEP  
Predsedstvo RZS potrjuje črtanje DRŠ Aleš Praznik iz članstva RZS ter to informacijo podaja Zboru 
članov RZS.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 

14. a člen 
Predstavitev projekta NŠC BRDO 

 
PREDSEDNIK je besedo predal Boru Rozmanu,  da predstav projekt NŠC Brdo. 
 
BOR ROZMAN je podrobno predstavil zastavljen projekt. Projekt je namenjen specializiranemu 
treningu (ekipne olimpijske športne panoge dvoranskih športov) v programih vrhunskega športa, 
športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Uporabljal se bo za trenažne 
potrebe reprezentanc Slovenije vseh ekipnih športnih panog v vseh starostnih skupinah. Prav tako 
mora bit ta del objekta konstruiran tako, da omogoča izvedbo tekmovanj rokometa, košarke, odbojke, 
in dvoranskega rokometa. Projekt predvideva tudi poslovni del, ki bi bil namenjen prostorom zvez ter 
tudi nastanitvene enote v dodatnem objektu oranžerija za čas priprav. Objekt je zastavljen v treh 
etažah (K,P, 1). Vadbeni sklop bi zavzemal 5.000 m2, poslovni del pa cca 1000 m2. 
 
Po razpravi je predsedstvo sprejelo  
 

UGOTOVITVENI SKLEP  
Predsedstvo RZS se seznanja s projektom NŠČ Brdo.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 
14. b člen 

Ustanovitev priznanja predsedstva RZS za odličnost 

 
PREDSEDNIK je predlagal, da se ustanovi priznanje za odličnost klubom in avtonomnim organizacijam, 
igralkam in igralcem, sodnikom, trenerjem in drugim rokometnim delavcem za odličnost delovanja v 
daljšem časovnem obdobju, ki dviguje stopnjo organiziranosti in predstavlja inovacijo v slovenskem 
rokometu ter predstavlja pomemben prispevek k dvigu ugleda le-tega. Obenem pa predstavlja primer 
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dobre prakse, ki ustvarja stabilno, verodostojno in profesionalno okolje, predvsem pa pripomore k 
ustvarjanju vrednost slovenskega rokometa. 
 
PREDSEDSTVO je sprejelo 
 

SKLEP 
Predsedstvo RZS potrjuje predlagan sklep o ustanovitvi priznanja za odličnost  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
 

14. c člen 
Podelitev priznanja za odličnost 

 
PREDSEDNIK je povedal, da predsedstvo RZS podeljuje priznanje za odličnost RK Celje Pivovarna Laško 
zaradi inovativnega pristopa, ki se izkazuje skozi trajnostno poročilo (prvo v slovenskem klubskem 
športu in prvo v evropskem klubskem rokometu), poslovno delovanje, ki se izkazuje skozi številne 
odmevne marketinške akcije, izjemno delo z mladimi in rezultatske uspehe, kar klub postavlja med 
najbolj organiziran športni kolektiv v Sloveniji.  Celjski klub je odgovoren igralec na nacionalni in 
mednarodni ravni ter tako utrjuje svoj vodilni položaj v rokometu. Pivovarna Laško predstavlja zgled 
delovanja za vse rokometne klube, a tudi zgled delovanja za slovenski klubski šport. 
  

SKLEP 
Predsedstvo RZS podeljuje priznanje za odličnost Rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 
 
PREDSEDNIK je ob 18.15 zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.  
 
 
Ljubljana, 25.07.2020                               Franjo Bobinac 
           

  Predsednik 
                                                                                                        Rokometna zveza Slovenije 


