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ZAPISNIK 

31. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 10.09.2014 ob 16. uri, 

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

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Matjaž AVSEC (po pooblastilu), Bojan CIZEJ, Andrej GOMBOŠI, 

Martin HEBAR, Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), Primož KAPUS, Boštjan KOZOLE, Franci 

MIKLAVČIČ (po pooblastilu), Marjan POTOKAR, Bor ROZMAN, Borut ŠKABAR, Aleš ZORKO, Janez 

ŽIVKO (po pooblastilu) in predsednik Franjo BOBINAC; 

 

ODSOTNI ČLANI: Danilo FERJANČIČ, Andrej JURATOVEC, mag. Boris NOVAK, Marko PLANINC, dr. 

Primož PORI, Andrej PUCER, Sergeja STEFANIŠIN, Janez ŠKRABEC, Gorazd ŠKOF;  

 

OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Anja FREŠER, Samo KUZMA, Uroš MOHORIČ, mediji; 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 29. redne in 30. korespondenčne seje predsedstva RZS; 

2. Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od 21.05. do 05.09.2014;  

3. Poročilo o aktivnostih moških in ženskih reprezentanc;  

4. Postopek evidentiranja za predsednika Rokometne zveze Slovenije;  

5. Potrditev termina in dnevnega reda za 25. volilno zasedanje zbora članov RZS;  

6. Tekoče zadeve in razno.  

 

PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 31. sejo predsedstva RZS. V 

nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 14 od 23-ih članov 

predsedstva.  

 

SKLEP 

31. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 14 od 23 

članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je pozval je člane predsedstva, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.  

 

SKLEP  

Potrdi se dnevni red 31. seje predsedstva RZS.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 1 

 

Potrditev zapisnikov 29. in 30. seje predsedstva RZS 

 

PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnika 29. in 30. seje predsedstva RZS. Ker nihče od 

prisotnih članov ni podal pripomb, je predsednik podal  

 

SKLEP  

Potrdita se zapisnika 29. in 30. seje predsedstva RZS. 
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Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 2 

Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od 21.05. do 05.09.2014 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju. 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da poročilo vsebuje tudi poročilo o delu reprezentanc, da lahko člani 

predsedstva vidijo, kaj vse je bilo narejeno v tem obdobju. Po mailu so člani predsedstva 

prejeli poročila trenerjev, kjer si lahko ogledajo, koliko truda in časa je vloženo v 

reprezentance. Zahvalil se je OKS-u za sodelovanje na MOI Najing, kjer je reprezentanca 

kadetov prejela zlato medaljo. Imeli so kar 50 dni aktivnosti. Tudi mlajše selekcije s 

trenerjema Praprotnikom in Potokarjem so zelo aktivne. Članice so imele malo aktivnosti 

zaradi koledarja in sistema kvalifikacij. Mladinke so ohranile kvaliteto, saj so se po lanskem EP 

uvrstile še na letošnjo SP. Začela se je razvijati reprezentanca U15, ki je imela prijateljske 

tekme. Zahvalil se je trenerjem in tudi tistim, ki sodelujejo na kampu, saj se tam postavljajo 

temelji reprzezentanc. Gre za generalno vzgojo športnikov. Ocenjujemo, da je potrebna 

prenova aktov, zato se bo Statutarni odbor RZS sestal ter pregledal vse akte. Zelo uspešno je 

bil orgniziran superpokal za ženske v Ilirski Bistrici. Tam smo podelili tudi priznaja za 

tekmovanje mladih. Želimo si, da bi superpokal za moške postal standardni uvod v sezono. 

Naslednjič bi vzporedno naredili tudi trenerski seminar.  

Podaljšali smo pogodbo z opremljevalcem reprzentanc Kempa. Podaljšali smo pogodbo s 

Petrolom. Začeli smo obnavljati pogodbe z dosedanjimi pokrovitelji. Začeli smo aktivnosti z 

uradno agencijo za SP 2015 Katar - Kompas d.d., ki bo verjetno postal naš pogodbeni partner. 

Podpisali pogodbo z Gea College, ki nudijo 10 R% popoust na vpis. Z Iransko rokometno zvezo 

smo podopisali dogovor o sodelovanju. Naša mladinska reprezentanca se je tam udeležila 

mednarodnega turnirja. Iranci so pokrili vse stroške. Zahvalil se je še sodniškem stebru, ki je 

pokril vse reperzentančne aktivnosti. Obenem je pa stroka prišla tako daleč, da je uvedla 

revolucionarne spremembo, in sicer imamo mešane sodniške pare.  

 

BOR ROZMAN je povedal, da smo naredili neke aktivnosti v zvezi z SP 2015 Katar, da bomo že 

danes prišli do novega poslovnega modela. Katar je pomemben zaradi svoje poslovne 

dejavnosti. Na GZS je dobili prve kontakte. V Katarju bomo imeli zagotovljeno podporo. V naši 

slovenski hiši oz. paviljonu bomo imeli veliko število domačinov, ki bi jih zanimirali za naše 

produkte, storitve oz. investicije. Povezali se bomo z Ministrstvom za zunanje zadeve, 

Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvo za znanost, kulturo in šport in z anencijo Špirit. Za 

naše predstavništvo bomo dobili sredstva, ki so načeloma na voljo. Tam imamo svojega 

predstavnika. V smislu promoviranja prvenstva moramo iti po stopinjah košarke in nogometa.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je ideja, da vrhunski športni dogodek čimpolj poslovno izkoristimo, 

v smislu slovneskega gospodarstva, ki tam prodaja produkte oz. obratno, da bi katarski kapital 

investirali v slovensko okolje. Obstaja možnost, da bomo to zlahka izkoristili.  

 

PRIMOŽ KAPUS je predlagal, da bi z aktivnostmi za medijsko prepoznavanost takoj pričeli. Da se 

promovira dogodek in pa reprezentanco. Tu so tudi pokrovitelji, naj bi se zagotovilo senmanje 

spotov, propagandnega materiala z reprzentanco. S tem se doseže dodatno promocijo 

rokometa in reprezentance. Pozornost je potrebno posvetiti sami sinergiji partnerjev RZS. To 
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je edini dogodek do januarja. Že sedaj je potrebno aktivno pristopiti k sponzorjem, da se 

aktivnosti čimprej začnejo.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da moramo to prvnestvo izkoristiti na vseh ravneh.  

 

PREDSEDSTVO se je seznanilo s poročilom generalnega sekretarja o aktivnostih pisarne RZS od 

21.05. do 05.09.2014. 

 

Ad. 3 

 

Poročilo o aktivnostih moških in ženskih reprezentanc 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Anji Frešer.  

 

ANJA FREŠER je začela  poročilo z zadnjimi kvalifikacijami za žensko člansko reprezentanco. 

Tam smo imeli možnost da se uvrstimo na EP, kar se žal ni zgodilo. Zgodile so se tudi nekatere 

poškodbe. Sodniki nam v Srbiji niso dovolili, da bi pripravili presenečenje. Napredek iz 

prešjnjih kvalifikacij je, da smo dobili lažje nasportnike, prišli smo v boben z Belorusijo, Grčijo 

in Švico. V začetku decembra bomo igrali v Švici kvalifikacijski turnir. Še prej pa igramo trening 

tekme z Črno goro. Igralke zelo rade prihajajo v reprezentanco in imajo korekten odnos med 

sabo. Selektorka Marta Bon gradi na tem. Na koncu predstavitve poročila si je zaželela več 

popularizacije ženskega rokometa.  

 

BORUT ŠKABAR je povedal, da je spremljal našo žensko člansko reprezentanco. Tekma v 

Tivoliju nam je dala lep zalet. Kasneje je s porazi duh v reprezentanci začel padati, saj so se 

zgodile še stvari v Krimu. Imeli smo možnosti, da bi se kvalificirali, v ekipnem duhu in morali 

smo padli, to pa se je pokazalo v rezultatih. V poročilu pogreša, kaj prihaja iz mladinskih in 

kadetskih vrst, kakšen je pregled kadra, ki prihaja v člasnko reprezentanco.  

 

ANJA FREŠER je povedala, da je bila z mladinkami na SP. Pri njih se je zgodila matura in so 

punce odpovedovale. Bojan Voglar do konca ni imel imel ekipe. Izrazila je mnenje, da iz 

kadetskih in mladinskih vrst nimamo veliko igralk za člansko reprezentanco, morda 4 igralke. 

Igralke na hitro nehajo z igranjem. Primer kot je Veronika Mermolja – takih igralk ne semo 

izgubljai.  

 

ALEŠ ZORKO je povedal, da bi ta igralka rada prišla v Brežice.  

 

PREDSEDNIK je predlagal, da kot mediator v tej zadevi pristopi pisarna RZS ter predal  besedo 

Urošu Mohoriču, da poda poročilo o moških reprezentancah.  

 

UROŠ MOHORIČ je povedal, da sta bili v vmesnem času izvedeni dve aktivnosti. Zlati turnir na 

Danskem, kamor smo odšli brez petih nosilcev igre. Turnir je bil namenjen za pridobivanje 

izkušenj mladih igralcev. Rezultati so bili solidni, saj smo premagali Francijo, ki je svetovna 

velesila in je nastopila v popolni predstavi.  

Pri kvalifikacijah za SP so v igralskem kadru zasledili problem. Težave so imeli tudi z kaznimi 

Žvižeja in Zormana, ki nista smela igrati na obeh tekmah. Na tekmo z Madžarsko smo šli brez 

petih standardnih igralcev. Na Madžarskem smo izgubili za pet golov. Na povratni tekmi v 
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Velenju pa so videli nov moment te reprezentance. V zadnjih 10 minutah smo pridobli zadostno 

prednost. Kar se tiče prihajajočih aktvnosti  je povedal, da se v oktobru pričenja ciklus 

kvalifikacij za EP 2016. V skupini se bomo pomerili z Švedsko,  Slovaško in Latvijo. Konec 

decembra pa pričnemo z intezivninmi pripravami za SP 2015 Katar. 

 

BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da premalo cenimo rezultate. 4. mesto na SP v Španiji moramo 

pouarjati. Prav je, da ne podležemo zahtevami po zamenjavi selektorja. Veliko je odvisno od 

trenrjev. Potrebno se bo še pogovarjati. Situacija v državi je žalostna, zato tudi v rokometu ni 

lahko, česar nimamo kaj skrivati. Veseli ga, da iz mladinske selekcije prihajajo novi obrazi. 

Iskrene čestitke je izrekel vsem trenerjem in predvsem tistim, ki na igrišču dosegajo izjemne 

rezultate.  

 

Predsedstvo se seznanja s poročilom o aktivnostih moških in ženskih reprezentanc. 

 

Ad. 4 

 

Postopek evidentiranja za predsednika Rokometne zveze Slovenije 

 

PREDSEDNIK je besedo predal Goranu Cvijiću. 

 

GORAN CVIJIČ je povedal, da predsedniku letos poteče mandat, zato moramo izvesti postopek 

evidentiranja kandidatov za predsednika RZS, ki se ga bo izvolilo na naslednjem zasedanju 

zbora članov.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da bi bila seja lahko v sredo, 15.10.2014 ob 16.30. Verjetno bo 

kandidiral za predsednika RZS. Vsi tisti, ki so danes člani predsedstva uživajo njegovo 

zaupanje. V primeru njegove kandidature, bodo vsi na listi članov predsedstva, ki jo predlaga 

predsednik. Morda bo glede na zadnje sponzorske pogodbe prišla tudi kakšna okrepitev.  

 

SKLEP 

Predsedstvo potrjuje pričetek postopka evidentiranja za predsednika Rokometne zveze 

Slovenije. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 5 

 

Potrditev termina in dnevnega reda za 25. volilno zasedanje zbora članov RZS 

 

PREDSEDNIK je besedo predal Goranu Cvijiću. 

 

GORAN CVIJIČ je prebral dnevni red.  

 

SKLEP 

Potrdi se termin 25. volilnega zasedanja zbora članov RZS – sreda, 15.10.2014 ob 16.30 in 

naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev organov zasedanja: 

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 
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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 24. zasedanja zbora članov RZS; 

3. Volitve predsednika in članov predsedstva Rokometne zveze Slovenije;  

4. Tekoče zadeve in razno. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

Ad. 6 

Tekoče zadeve in razno 

 

MARJAN POTOKAR je povedal, da ugotvaljajo, kako smo uspešni pri mladih. Poleti smo izvedeli 

da 16 letni igralec odhaja v berlin. V ta klub odhaja brez vsake odškodnine. Menedžerji bodo 

hodilli v Slovenijo po igralce in to brez odškodnine. V Sloveniji je odškodnina, v tujini pa nič.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da mi kot zveza težko kaj naredimo, saj so zaščiteni igralci med 16 

in 23-im letom. Pred 16 letom lahko igralci prehajajo prosto.  

 

LEOPOLD KALIN je povedal, da to velja za nepogodbene igralce. Perspektivni igralci naj imajo 

pogodbo. Pogodbo npr. tudi o tem, da dobijo copate. Te igralce naj prijavijo kot pogodbene 

igralce na EHF. V tem primeru je klub upravičen do 3500 CHF na sezono.  

 

MARTIN HEBAR je predlagal, da se apelira na IHF. 

 

PREDSEDNIK je menil, da je lažje in hitreje, če spremenimo naš Registracijski pravilnik. Do 

naslednjega zasedanja zbora članov naj se najde rešitev. 

 

PREDSEDNIK je ob 17.05 zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za 

sodelovanje.  

 

Ljubljana, 20.09.2014 

 

        Franjo Bobinac 

 

            Predsednik  

           Rokometna zveza Slovenije 
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