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ZAPISNIK 

36. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 26.3.2015 ob 15:30 uri, 

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

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), Borut ŠKABAR (po 

pooblastilu), Bojan CIZEJ, Boštjan KOZOLE, Andrej PUCER (po pooblastilu), dr. Bor ROZMAN, 

Janez ŽIVKO (po pooblastilu), Janez ŠKRABEC  (po pooblastilu), mag. Boris NOVAK (po 

pooblastilu), Sergeja STEFANIŠIN (po pooblastilu), Martin HEBAR, Franci MIKLAVČIČ (po 

pooblastilu), Marko PLANINC (po pooblastilu), Aleš ZORKO, Marjan POTOKAR in predsednik 

Franjo BOBINAC 

 

ODSOTNI ČLANI: Boštjan NAPAST, Danilo FERJANČIČ, dr. Robert GOLOB, Gorazd ŠKOF, Andrej 

GOMBOŠI, Andrej JURATOVEC, dr. Primož PORI  

 

OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, dr. Marta BON, Boris DENIČ, Uroš MOHORIČ, mediji; 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 32., 33., 34. in 35. korespondenčne seje predsedstva RZS; 

2. Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od septembra 2014 do marca 2015;  

3. Potrditev Plana RZS za leto 2015; 

4. Poročilo o projektu »Slovensko središče – Doha 2015«; 

5. Poročila selektorja moške reprezentance Borisa Deniča; 

6. Poročilo selektorke ženske reprezentance dr. Marte Bon; 

7. Predlog spremembe reprezentančnega pravilnika; 

8. Predlog imenovanja direktorja moških reprezentanc; 

9. Pobuda 1. B DRL za moške 

10. Tekoče zadeve in razno.  

 

Predsednik g.Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 36. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je predsedstvo skupaj s pooblastili sklepčno in lahko začne z delom. Pozdravil je 

vse prisotne in še posebej oba selektorja Slovenskih članskih reprezentanc dr. Marto Bon in 

Borisa Deniča in predstavnika STA kot predstavnika medijev. 

 

SKLEP: 

36. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 16 od 23 

članov predsedstva RZS.  

 

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

 

SKLEP:  

Potrdi se dnevni red 36. seje predsedstva RZS 

 

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

 

Potrditev zapisnikov 31. redne in 32., 33., 34. in 35. korespondenčne seje predsedstva RZS 

 

PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnike preteklih sej predsedstva RZS. G. Goran Cvijić 

je povedal, da na objavljene zapisnike ni bilo pripomb zato predlaga predsedstvu, da jih 

sprejme. Predlog je predsednik dal na glasovanje. Prisotni so soglasno sprejeli zapisnike. 

 

SKLEP  

Potrdijo se zapisniki 31. redne in 32., 33., 34. in 35. korespondenčne seje predsedstva 

RZS; 

 

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

 

 

 

Ad. 2 

 

Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od septembra 2014 do marca 2015 

 

PREDSEDNIK je preden je predal besedo generalnemu sekretarju Goranu Cvijiću, izrazil 

zadovoljstvo da se je po dolgem času slovenska ženska kadetska reprezentanca uvrstila na 

veliko tekmovanje (evropsko prvenstvo) in da je to dober signal da tudi v ozadju prihajajo 

zanimive, prave generacije. Prav tako je predsednik menil, da lahko predsedstvo pohvali 

slovensko moško reprezentanco, da se je v Katarju na SP hrabro borila in osvojila 8. mesto na 

svetu. Enako pa je tudi slovenska ženska reprezentanca na predkvalifikacijskem turnirju v Švici 

zmagala in ima to možnost, da v nadaljevanju v junijskih kvalifikacijah izloči Francijo. 

 

GORAN CVIJIĆ je predlagal, da se aktivnosti v zvezi z članskimi reprezentancami obravnavajo v 

nadaljevanju pri naslednjih točkah v poročilih obeh selektorjev: Kot je že povedal predsedniuk 

je pomembno. Da se je slovenska ženska kadetska reprezentanca uvrstila na EP, mladincem se 

žal ni uspelo uvrstiti na SP. Bili so v zelo močni skupini, imeli so kar nekaj težav s poškodbami, 

in jim v konkurenci Hrvaške in Romunije žal ni uspelo. S tem so zaključili svoj mladinski staž, 

zato bo pozornost letos posvečena predvsem kadetski reprezentanci, ki jo čaka nastop na SP v 

Rusiji, del priprav na to se je že začel. Reprezentaca starejših dečkov se že pripravlja na OI 

evropske mladine, ki bodo v Gruziji. Mladinke čakajo v aprilu kvalifikacije za nastop na 

letošnjem EP. Mladinke in kadetinje so letos odigrale že kar nekaj prijateljskih mednarodnih 

tekem, kar pomeni, da se sklepi sveta za ženski rokomet na nek način uresničujejo, 

izkoriščamo našo majhnost da lahko igrajo z Madžarsko, Hrvaško, Avstrijo, Gospa selektorica 

nam je pomagala vzpostaviti zelo dobre stike s švicarsko rokometno zvezo, ki naše mlajše 
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ženske selekcije vabi na svoj turnir.. G. Marjan Potokar tudi izvaja pregledne akcije (od 

oktobra do sedaj že 9) v kategoriji starejših dečkov. 

Kar se tiče združenj so delovala normalno, največ je delovalo ZRKTM, tudi iz tega razloga, ker 

se je izbiralo novo vodstvo. G. Marjan Potokar je dobil nov mandat, za novega komisarja je bil 

imenovan g. Goran Debelak. Precej dela je imel Statutarni odbor, za kar se mu je g. Cvijić tudi 

javno zahvalil, žal pa to izkazuje tudi dejstvo, da je v pravilnikih RZS kar nekaj nejasnosti zato 

bomo to skušali poraviti do naslednje skupščine z zunanjo pomočjo – sodelovanjem z odvetniško 

pisarno. Lepo poteka tudi delo v zvezi z registracijami igralcev in igralk. V času od septembra  

2014 do marca 2015 je bilo 808 prvih registracij in v času do tega sestanka še 40, kar pomeni, 

da članstvo narašča, ob tem da je bilo v tem času opravljenih še 760 prestopov in da na to delo 

ni bilo v tem času nobenih pripomb. 

V omenjenem obdobju se je pisarna RZS največ posvečala marketinškim ativnostim: 

V preteklem obdobju smo za dve sezoni podaljšali pogodbo z Gorenjem, za štiri sezone z 

Adriatic-Slovenico in Rikom, za leto dni pa s Pošto Slovenija. Novi pokrovitelj je postalo 

podjetje GEN-I, čigar sredstva bomo, skladno s pogodbo, namenjali izključno reprezentancam 

kadetinj in mladink. Z moško člansko reprezentanco na pokroviteljskem nivoju delujemo še s 

podjetji Proteini.si, Semos, Intact, RelaxRoll. Gre za podjetja, ki nam pomagajo z dopolnilno 

športno opremo, v vrednosti cca 15.000 EUR. Novi pokrovitelj je postalo podjetje Elan Inventa, 

ki je z nami uspešno sodelovalo tudi pri projektu »Slovensko središče – Doha 2015«, tako kot 

generalni pokrovitelj projekta Riko ter Gorenje, Telekom, Halcom, Bluemarine, Evrosad, Hotel 

Union, Hit, VZMD, Amicus, Petrol in NLB ter agencija Spirit. V okviru teh aktivnosti je bila 

podpisana tudi pokroviteljska pogodba s Kompasom, ki je postala uradna potovalna agencija 

slovenskih reprezentanc. V okviru projekta »Slovensko središče – Doha 2015« smo izdali tudi 

dve predstavitveni brošuri, ki so pri pokroviteljih projekta naleteli na izjemno pozitiven odziv. 

Na osnovi uspešno izvedenega projekta »Slovensko središče – Doha 2015« smo začeli pogajanja 

o sponzorskih pogodbah z NLB in Halcomom, podaljšanju pogodbe s Telekomom, sklenili pa 

enoletno pogodbo z Elan Invento. Do kona sezone tos je potrebno obnoviti pogodbo z GEN 

energijo. 

Ob robu SP v Katarju smo v sodelovanju z Elan Invento organizirali nagradni natečaj za 

najboljšo rokometno fotografijo, v njo pa smo povabili vse slovenske osnovne šole. Udeleženci 

so se potegovali za 20 rokometnih golov, ki jih je podjetje Elan Inventa že razdelila osnovnim 

šolam. 

V tej luči smo se za medijsko pokroviteljstva SP 2015 dogovorili za sodelovanje s Siolom, 

Slovensko tiskovno agencijo,športnim dnevnikom Ekipa in spletnim portalom www.rokomet.net. 

S slednjim smo se, v luči pridobivanja medijskega prostora in časa za slovenske klube, 

dogovorili tudi za objavljanja poročila s tekem 1. NLB Leasing lige, 1. B DRL za moške in 1. A 

DRL za ženske, a žal se pri nekaterih klubih dogovorov združenj ne držijo. V sodelovanju z 

omenjenim portalom tudi izbiramo igralca kroga 1. NLB Leasing lige ter igralke in igralca 

http://www.rokomet.net/
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sezone. Zaključili smo tudi s prodajo stenskega koledarja s podobami igralk ženske članske 

reprezentance, celoten izkupiček pa smo namenili delu mlajših reprezentanc.  

V tem obdobju smo dokončali tudi z oblikovno, vsebinsko in tehnološko prenovo spletne strani 

Rokometne zveze Slovenije, ki je zdaj prijazna za uporabnike tablic in pametnih telefonov, 

poizkusno pa smo zagnali tudi on-line statistiko, ki bo v skladu s sklepi posameznih združenj, 

skupaj z elektronskim zapisnikom, v celoti in na vseh članskih nivojih tekmovanj, zaživela v 

sezoni 2015/16. 

Medijsko je bil nastop moške članske reprezentance izjemno podprt, kar je posledica dejstva, 

da je organizator na svoje stroške, iz vsake države udeleženke, povabil 15 predstavnikov vseh 

medijev. Organizator je povabil na svoje stroške tudi 20 navijačev. Le te so izžrebali navijači iz 

svojih vrst (Društvo ljubiteljev rokometnih reprezentanc). V času SP v Katarju smo skupaj z 

našim pokroviteljem Amicusom izvedli tudi zunanje oglaševanje dogodka. Amicus nam je 

omogočil 220 plakatnih mest po celotni državi, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.  

Skupaj s podjetjem Dassasport, ki je uradni zastopnik UHL sporta, našega uradnega 

opremljevalca z blagovno znamko Kempa, smo začeli s spletno prodajo reprezentančne 

opreme, ki jo je moč kupiti na naslovu http://www.kempa-handball.si/index.php?x=1&a=15.  

Žal se nam z UHL sportom še vedno ni uspelo dogovoriti za izdelavo replik reprezentančnega 

dresa. Težava se skriva v naših barvah, sicer usklajenim s celostno podobo slovenskega športa, 

ki jo je pripravil OKS. Ob robu novoletnega turnirja v Celju smo v dvorani Zlatorog pripravili 

prodajo opreme. 

Gledanost SP v rokometu je bila na enaki ravni kot prejšnje SP navkljub neugodnim terminom 

in prenosov drugih športov (smučanje, skoki...) 

Zelo pomembna informacija za predsedstvo je tudi, da se državni viri financiranja zmanjšujejo 

iz leta v leto. 

Ker gre za enega od treh osnovnih virov financiranja RZS je potrebno člane predsedstva 

seznaniti z dejstvom, da nam je Fundacija za šport za leto 2015, za delovanje članskih in 

mladih reprezentanc, skupaj namenila 161.346 evrov. Za leto 2014 je bila ta vsota denimo 

177.370, za leto 2013 pa 189.894.  

V nasprotju z zadnjimi leti še vedno ni objavljen razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, 

šolstvo in šport, kar pomeni, da bo delovanje RZS v prihodnjih mesecih močno ogroženo. Še 

posebej zato, ker nas čakajo kvalifikacije mladink, članov in članic ter nastop kadetske 

reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer bo samo za namestitev reprezentance 

potrebno organizatorjem, oz. mednarodni rokometni zvezi, potrebno plačati 54.000 evrov.  

 

Že lani je RZS sklenila dogovor z OKS, hrvaško rokometno zvezo in hrvaškim olimpijskim 

komitejem o podelitvi nagrade Iztoka Puca. Na željo OKS smo izbor in podelitev opravili letos. 

Na predlog selektorjev mlajših starostnih reprezentanc je bil izbran Tilen Kosi, član 

reprezentance starejših dečkov. Podelitev je bila opravljena 28. februarja v Ormožu, ob 

http://www.kempa-handball.si/index.php?x=1&a=15
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prisotnosti predstavnikov RZS in OKS. To nagrado bodo tudi v bodoče dobivali igralci, ki nimajo 

možnosti kandidirati za štipendije OKS. 

Predsednik je pozval kolege v predsedsedstvu, da pokomentirajo delo pisarne RZS z delom v 

klubih saj je od zadnje seje predsedstva minilo kar nekaj mesecev in je marsikaj za 

pokomentirat. 

G. Aleš Zorko, predsednik 1.B ženske rokometne lige je imel vprašanje glede prve registracije 

igralcev, ki so iz klubov,  ki niso več člani zveze. G. Cvijić mu je odgovoril, da je pravi naslov 

za ta vprašanja Arbitražna komisija, ki bo na podlagi registracijskega pravilnika poiskala pravo 

rešitev. 

Predsednik je komentiral podatek g. Cvijića, da je statutarna komisija imela veliko dela: 

»Ta podatek kaže na to, da je s pravilniki nekaj hudo narobe in četudi je potrebno najeti neko 

zunanjo pisarno je potrebno priti na skupščino s takimi akti, ki bodo olajšali delo RZS ne pa ga 

oteževali. Samo dejstvo, da smo imeli 4 korespondenčne seje, mogoče tudi za kakšne 

»neumnosti« ali pa nepotrebne zadeve, kaže na to (seveda se tudi nekaj časa nismo sestali) 

ampak kaže na to, da je mogoče tudi z akti nekaj narobe, ali pa je preveč nejasnosti. Tako, da 

zelo podpiram to aktivnost, ki je bila omenjena.« 

Predsednik je iz povedanega ugotovil, da se iz poročila, da je bilo izvajanih veliko aktivnosti, 

da se veliko dogaja in zato izraža podporo Goranu Cvijiću, da se aktivnosti odvijajo v pravo 

smer. 

Kot tretje pa je predsednik poudaril, da če ne bi meli nekaj novih sponzorjev in še ohranili 

veliko starih, bi meli velike likvidnostne težave, ker se naša država popolnoma neresno obnaša. 

Zato predlaga, da napišemo pismo ministru za izobraževanje, znanost in šport in kopijo 

direktoratu za šport pa predsedniku vlade kopijo, potep pa bomo videli, ali bodo odreagirali. 

Kajti vsi predstavniki države se radi kažejo, ko so uspehi, pridejo na tekme se slikajo ob Tini 

Maze in Petru Prevcu in vseh ostalih športih ko dobimo kašen dober rezultat, 

Ko pa je potrebno take stvari premaknit pa se v bistvu kar poskrijejo v mišje luknjice. 

Na to je državne predstavnike potrebno opozoriti in jasno na nek način pridobiti podporo 

medijev, ki imajo zelo pomembno vlogo pri pritisku na politiko, da se zgane v podporo športu, 

ki je največji ambasador ugleda te države. 

Predsednik je predlagal SKLEP, da napišemo dovolj ostro, a dovolj vljudno in konstruktivno 

pismo z zelo jasno izraženimi stališči. Mogoče je celo za razmisliti in postaviti v kontekst nekaj 

zvez, s katerimi imamo zelo dobre partnerske odnose (Nogometna zveza Slovenije, Košarkarska 

zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije...) in se mogoče s 

predsedniki teh zvez dogovorimo in se predsedniki skupaj podpišemo pod omenjeno pismo in 

tako ustvarimo še večji pritisk, mi pa damo pobudo za to. 

Na to je pripomnil še g. Goran Cvijić, da smo prišli v položaj, da plačujemo več DDV-ja kot 

imamo trenutno prihodkov od države. Posebej še je tudi še enkrat zahvalil vsem sponzorjem, 

brez katerih enostavno ne bi mogli preživeti, če bi samo eden od teh partnerjev odstopil. 
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»Mi se nahajamo v položaju, da imamo vedno več sponzorjev a vedno manj denarja. 

V preteklih letih je bil razpis vedno objavljen najkasneje januarja, rezultati razpisa so bili 

znani najkasneje konec marca, letos pa konec marca razpis sploh še ni bil objavljen!« 

G. Franjo Bobinac:«Skoraj tako je, vsaj kar se tiče športa, kot da vlada popolno brezvladje!« 

 

G. Martin Hebar je predlagal, da pisarna sodeluje s klubi pri pripravi sprememb aktov RZS in 

tudi na prilagoditev zakonodaj zveze na specifike moških in ženskih klubov. 

G. Cvijič je odgovoril da je scenarij postavljen, odvetniška pisarna to že počne, pri izdelavi bo 

sodeloval tudi predsednik statutarne komisije. Ko bodo okviri postavljeni, bomo sklicali javne 

razprave po posameznih združenjih oz. po posameznih aktih in ko bo to vse usklajeno bomo 

dali statutarni komisiji ponovno v pregled in šele potem bodo predlogi šli na skupščino. 

G. Bobinac je menil, da je to kot vsako stvar potrebno nekako utirit, in če se predsedstvo 

strinja načeloma z neko usmeritvijo da je smiselno določene stvari ločit med ženskim in 

moškim delovanjem rokometnih klubov je to potem pomemben input tudi za delo stautarne 

komisije in odvetniške pisarne, ker se lahko stvari že v prvi fazi na ustrezen način tudi 

pripravijo. 

G. Marjan Potokar, predsednik ZRKTM je prav tako razpravljal o specifiki moških in ženskih 

reprezentanc in opozoril tudi na pojave nestrpnosti in verbalnega nasilja tako na igriščih kot 

predvsem na tribunah. Tozadevno so uvedli tudi obvezno prijavljanje tekmovanj na policiji 

(MNZ) in v tej zvezi tudi določitev odgovorne osebe za posamezno tekmovanje, kar je precej 

pripomoglo k umiritvi negativnih pojavov. Tudi g Goran Cvijić je povedal, da v zadnjih 14. dneh 

ni bilo niti ene prijave izgreda. 

Dr. Marta Bon je predlagala pozitivni pristop in apelirala na prisotne, da bi spodbujali fair play 

in nagrajevanje le tega ter s pozitivnimi zgledi vzgajali mlade tekmovalce in njihove starše. 

Goran Cvijić je povedal, da na zaključnih turnirjih izvajajo projekt fair-playa. Starši in igralci 

podpisujejo fair-play prisego ob prvi registraciji, po novem pa bo fair play izjava staršem in 

otrokom ob vsaki licenci. ZRKTM je imelo dobro idejo, ki jo bomo razdelali to poletje, da bodo 

otroci hodili s transparenti »Navijajte športno«  na vsako tekmo. 

Predsednik je mnenja, da navkljub vsem aktinostim RZS potrebno še več in na različne načine 

delati na pozitivni promociji športa (npr. na spletni strani RZS objaviti najbolj fair igralca 

kola...) 

Martin Hebar je še enkrat opozoril specifike moških in ženskih tekmovanj. 

Dr. Bor Rozman je menil, da je razlike možno vpisati v enotni pravilih, ki pa se pri posameznih 

točkah prilagodijo spolu oz. kategoriji (mladi). 

Bojan Cizej je izrazil zaskrbljenost ker je po SP v  Katarju nastala nekakšna luknja v zanimanju 

za rokomet, po razpravi je predsednik g.Bobinac predlagal, da je potrebno od jeseni do poletja 

imeti tak koledar, ki bo vse take »luknje« zapolnil: npr. mladi igralci, ki so na pragu 
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reprezentance, da se na organiziranem dogodku imajo priliko pokazat. Po razpravi se je 

predsednik zahvalil za res dobro razpravo in dobre pobude in predlagal sklepe: 

 

SKLEP: Na pobudo g. Bojana Cizeja – kot pripravo za naslednje leto je potrebno organizirati 

dogodek (pa četudi je to ena tekma, en teden, en vikend), da te reprezentante, ki igrajo v 

Sloveniji (lahko spet upoštevamo tako moško kot žensko reprezentanco – zanimivo tudi kot 

druženje), lako izberemo mladega reprezentanta Slovenije in reprezentantko. 

 

SKLEP: Na diskusijo g. Martina Hebra in informacijo g. Cvijića bomo vprašali članstvo, 

organizirali javno razpravo preko modernih forumov (internet, facebook, twitter) za 

pripravo boljših pravil in predpisov RZS in upoštevali bomo, ne ločevanje, ampak specifiko 

moškega in ženskega rokometa. 

 

SKLEP: Predsedstvo je sprejelo poročilo o o aktivnostih pisarne v obdobju od septembra 

2014 do marca 2015. 

 

 

Ad. 3 

 

Potrditev Plana RZS za leto 2015 

 

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

 

GORAN CVIJIĆ je podrobneje predstavil  Plan RZS za leto 2015. Plan je zastavljen široko, ga bo 

pa potrebno verjetno krajšat glede na situacijo kakršna je. Nekaj sprememb bo še, ker se 

mladinska reprezentanca ni uvrstila na SP. Plan je narejen na podlagi znanih odhodkih in 

planiranih prihodkih, je pa že sedaj jasno, da bo potreben rebalans. Plan je kot priloga dodan k 

zapisniku.  

Predsednik je še enkrat povdaril, da je sedaj res potrebno narediti velik pritisk na državo 

predvsem glede dinamike plačil, predvsem, ker ni več mogoče dobiti več kot enega ali dva 

sponzorja (pa še ta v optimalnih pogojih). Predsedstvo se je tudi v Katarju precej uspešno 

angažiralo na področju pridobivanja sponzorjev in združevanju športa in gospodarstva, vendar 

brez sredstev države ne bo šlo. Predvsem pa je povdaril predsednik, je pomembno, da se bodo 

vsi planirani dogodki ustrezno podprti. 

 

 

SKLEP 

Predsedstvo RZS potrjuje PLAN RZS za leto 2015 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad. 4 

 

Poročilo o projektu »Slovensko središče – Doha 2015« 

 

 

PREDSEDNIK je besedo predal dr. Boru ROZMANU, ki je na kratko povzel poročilo: 

 

Pobuda za izvedbo t.i. slovenske hiše, paviljona itd. je bila dana v avgustu 2014, v okviru 

sestanka kolegija predsednika RZS. Osnovno iniciativo in idejo je podal predsednik RZS, ostali 

člani so jo konstruktivno podprli in pomagali pri razdelavi osnovnih ciljev projekta. V okviru 

iniciative je bil za vodjo organizacijskega odbora imenovan Bor Rozman, kot koordinator in 

institucionalni predstavnik pa generalni sekretar RZS Goran Cvijić. V začetku septembra se je 

ožji ekipi na volonterski osnovi pridružil Jernej Buzeti, kot vodja projekta.  

 

Osnovna cilja projekta sta bila dva: 

1. pripraviti poslovno središče v okviru katerega bodo lahko slovenski podjetniki in 

podjetja, gostili in se srečevali s podjetniki iz Katarja in širšega zalivskega območja 

(države GCC), z namenom spoznavanja in potencialnega širjenja trga, vsled rusko-

ukrajinske krize. 

2. pridobiti podjetja-sponzorje, ki jim ta trg pomeni priložnost, ter s sodelovanjem v 

projektu pokriti stroške le-tega in posledično pridobiti dodatna sponzorska sredstva za 

RZS (višek sredstev iz projekta, ali sklepanje novih/podaljšanje obstoječih sponzorskih 

pogodb). 

 

Poleg predstavljenih primarnih ciljev, je imel projekt še več povezovalnih, državniško-

poslovnih in športnih ciljev, med drugim povezati Slovence, ki delajo in živijo v Katarju in jih 

integrirati v organizacijo predvidenih dogodkov, organizirati delovne sestanke z najvišjimi 

predstavnike obeh držav, predstaviti športni know how, ki ga lahko Slovenija ponudi 

gostiteljem SP. 

Seveda je bil eden osnovnih ciljev na državni ravni predstavitev in promocija Slovenije, s 

svojimi poslovnimi priložnostmi in naravnimi znamenitostmi, ob športnem dogodku na najvišji 

svetovni ravni. 

Poleg imenovanja ožjega projektnega tima, je bil na inicialnem sestanku kolegija predsednika 

RZS, dogovorjen okvirni program dela in časovnica. 

Ključni mejniki priprave za sodelovanje v projektu: 

1. obveščanje in pridobivanje zainteresirane poslovne javnosti 

2. obveščanje in pridobivanje državnih organov in institucij 

3. pridobitev sponzorstva Predsednika RS in podpore GZS 

4. izdelava promocijskega materiala in sponzorskih paketov 

5. izvedba promocijskih dogodkov in sodelovanje z mediji 

Za začetek izvedbenega dela projekta se lahko šteje nekaj koordinacijskih/seznanitvenih 

srečanj v septembru in oktobru pod okriljem GZS, kjer smo se prvič srečali z nekaterimi 

predstavniki državnih organov (MZZ, SPIRIT, MG…), predstavnikov GZS in nekaterih nevladnih 

organizacij in društev (Slovensko-katarsko društvo). Sama srečanja so odprla vrsto zanimivih 

izhodišč, a hkrati se je vsako končalo s svarilom ostalih partnerjev, da se v takšen projekt nima 

smisla podajati, češ da je že v naprej obsojen na propad, saj sta dve gospodarsko-poslovni 

delegaciji v preteklosti doživeli polom. Tudi neodzivnost državnih institucij v tej fazi projekta 
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ni vlivala optimizma za uspešno izvedbo projekta, saj se nekateri državni organi niso javili oz. 

odgovorili na korespondenco več kot dva meseca. 

 

 

Prelomnica za končno odločitev ali se gre v izvedbo projekta, je bil predstavitveni dogodek pod 

okriljem GZS dne 5.11.2014, za potrebe katerega je bila izdelana brošura. 

Dogodek je bil dobro organiziran in medijsko podprt, odziv podjetij pa je sprožal mešane 

občutke. Med udeleženci je bilo cca 10 predstavnikov medijev in cca 20 predstavnikov podjetij.  

Kljub vsemu je bila dana odločitev, da se v realizacijo projekta gre in da se organiziramo po 

principu direktnega trženja, ko je vsak izmed članov ožjega kolegija predsednika RZS dobil listo 

potencialnih partnerjev, ki jih je potrebno nagovoriti in skušati pritegniti v projekt. Na širši listi 

se je znašlo prek 80 podjetij, na se jih je direktno v projekt vključilo 12. 

 

Izvedba projekta je potekala na treh ključnih področjih: 

1. organizacijsko-logistični (najem prostorov v Ritz Carlton hotelu, obisk katarskih 

institucij QBA in QCC, preverjanje možnih namestitev, potovalni aranžmaji (Kompas), 

vize, priprava materialov, vabil…) Rozman, Buzeti 

2. poslovno-sponzorski (pridobivanje partnerjev za pokritje stroškov projekta) Rozman, 

Cvijić 

3. sodelovanje z državnimi organi in institucijami (korespondenca) Buzeti 

 

Skladno s 1. tč je ogled in pripravo pogodbe s hotelom RC opravil Rozman med 19. in 21. 

novembrom 2014. Aranžmaje s Kompasom sta uskladila Buzeti in Cvijić. 

Koordinacijo skladno s 2. tč je vodil Rozman, ki je opravil prek 50 srečanj in sestankov s 

potencialnimi partnerji. 

Vse potrebne materiale (brošure, vabila, razlage projekta) je oblikoval in pripravil Buzeti, ki je 

hkrati koordiniral izvedbeni del promocijskega materiala z agencijo Creatoor. 

Skladno s 3. tč je Buzeti obiskal in vodil korespondenco s ključnimi državnimi organi in 

institucijami, ter izvedel sestanke na ključnih ministrstvih MZZ in MG, ter Uradu vlade za 

komuniciranje in v kabinetu predsednika RS. 

Statistika (ocena): 

 skupno izvedenih prek 100 sestankov s poslovnimi partnerji (celoten kolegij predsednika 

RZS) 

 izvedenih 5 koordinacijskih sestankov z GZS 

 prek 20 obiskov ministrstev, uradov, kabinetov 

 2 srečanja z veleposlanico Miškovo 

 1 obisk ministra Počivalška in DS Cantaruttija 

 napisanih in izmenjanih prek 700 el. pošt (mailov) 

 obveščanje o projektu prek GZS je šlo na več kot 30.000 naslovov 

 

Po večkratnih zapletih in izsiljevanjih s strani hotela Ritz Carlton Doha, nam je uspelo 

zagotoviti prostore za izvedbo slovenskega središča. Prostori so bili odlični in paviljon 

namenjen predstavitvi slovenskih podjetij je dobro zaživel. 

V paviljonu je razstavljalo 12 slovenskih podjetij in institucij, udeležencev na strani katarske 

delegacije in povabljenih obstoječih poslovnih partnerjev je bilo v vseh dneh delovanja 

paviljona prek 40, izmenjanih je bilo veliko poslovnih vizitk. 

 Na vseh dogodkih je bila priložena posebna brušura, ki je pojasnjevala ključne podatke o 

Sloveniji in udeležencih na poslovnih srečanjih v okviru središča I feel Slovenia.  
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Poleg primarnega pokrivanja rokometnih (športnih) dogodkov v Katarju, je bilo poslovno 

središče dobro obiskano s strani slovenskih medijev (RTV, Planet TV, POP TV, Delo, Večer, 

Dnevnik, STA…), ki so seveda poročali o poslovnih aktivnostih pod okriljem slovenskega 

središča. 

Opravljenih je bilo prek 30 intervjujev oz. izjav o poslovnem delu, ki so jih imeli naši 

gospodarstveniki za lokalne in domače medije. 

 

Najbolj odmevni so bili dogodki, ki so bili izvedeni ob prisotnosti Predsednika RS (kar je 

razumljivo), s pridobivanjem prispevkov pa je bilo nekaj težav; Urad vlade RS za komuniciranje 

praktično ni pridobil (zaznal) večjih poročanj v ostalih mednarodnih medijih, čeprav jih je 

nekaj bilo po oceni veleposlanice. Večino domačega in nekaj lokalnega klipinga je v obširni 

prilogi.   

Izhodišča za finančno konstrukcijo s temeljila na dveh ključnih postavkah: najem 

reprezentativnih prostorov za poslovno središče z vso spremno infrastrukturo in stroški 

organizacije v širšem smislu (nastanitev, logistika, komunikacija…) 

Glede na še ne v celoti konsolidirano in plačano izvedbo, je rezultat sicer pozitiven v višini cca 

3.000 eur, kar je morda malce pod pričakovanji, vendar je ključni vložek celotnega projekta v 

pridobitvi novih potencialnih sponzorjev RZS in predvsem navezavi poslovnih stikov s katarskimi 

poslovneži. 

Ob zaključku izvedbenega dela projekta 19.1.2015 je bila s strani ožjega vodstva RZS podana 

kratka ocena izvedbe, ki je bila pozitivna.  

Ocena poslovnih partnerjev in njihovi odzivi so bili pravtako pozitivni (ustne pohvale in 

nekatere pisne pohvale v izmenjanih mailih) in projekt je večinoma izpolnil ali presegel njihova 

pričakovanja; seveda vsako podjetje zase poskrbi za vzpostavitev in ohranitev poslovnih stikov 

in pridobivanje potencialnih poslov. 

Vsem udeležencem v projektu je bilo poslano zahvalno pismo za njihov prispevek/vlogo pri 

izvedbi projekta podpisano s strni predsednika RZS, ter Rozmana in Buzetija. Vsi udeleženci 

poslovnih srečanj so dobili adresar poslovnih kontaktov katarske strani in vseh slovenskih 

udeležencev. 

Nekaterim udeležencem je že bil izkazan namen po morebitnem nadaljnjem sodelovanju z RZS, 

izvedba pridobivanja potencialnih partnerjev se bo definirala po formalnem zaključku. 

Kar zadeva poslovni del in nadgradnjo začetega, bo državni sekretar Cantarutti na državni ravni 

pripravil protokol in ključne aktivnosti pod okriljem ministrstva za gospodarstvo, kamor bodo 

povabljeni tako predstavniki podjetij udeležencev, kot širša poslovna skupnost. 

Sklepna ocena projektne skupine je, da je projekt izpolnil ali celo presegel pričakovanja.  

Prvi cilj projekta je bil v celoti realiziran in presežen, drugi cilj pa je bil vezan na pričakovanja 

vodstva RZS in je kot takšen (ožje gledano) dosegel želeno pokritje stroškov organizacije s 

presežkom prihodkov. Končna ocena bo seveda podana po zaključnem poročilu, finančnem 

rezultatu in odzivih po Follow up-u. 

Predsednik g. Bobinac se je na koncu zahvalil vsem članom predsedstva za veliko podporo 

projekta – povezati šport s poslom in politiko, predvsem pa dr. Boru Rozmanu, ki je opravil 

največje delo, in generalnemu sekretarju, ki je bil ves čas polno prisoten nekje med poslom in 

športom. Tudi Uroš Mohorič, kot zdajšnji vodja Slovenskih moških reprezentanc in selektor 

Boris Denič sta posebej pohvaljena kot aktivna udeleženca dogodka navkljub drugim osnovnim 

nalogam, si je selektor vzel nekaj časa in se udeležil dogodka in prišel v »Slovensko središče«. 

Posebej je predsednik pohvalil tudi veleposlanico gospo Miškovo. 

 

SKLEP: 

Predsedstvo RZS se je seznanilo s poročilom generalnega sekretarja in dr. Bora ROZMANA  o 

projektu »Slovensko središče – Doha 2015« 
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Ad. 5 

 

Poročila selektorja moške reprezentance Borisa Deniča 

 

Selektor moške članske reprezentance je podrobneje predstavil poročila, ki so kot priloga 

dodani k zapisniku. 

 

Ob poročilu se je odvila tudi razprava, ob koncu je predsednik povzel in čestital selektorju in 

vsem udeležencem SP v Katarju za uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na svetu, 

predvsem za vzdušje v reprezentanci in ponosno zastopanje slovenskih barv. 

 

SKLEP:  

Predsedstvo se je seznanilo s poročili selektorja moške reprezentance Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

 

Poročilo selektorke ženske reprezentance dr. Marte Bon 

 

Selektorka ženske članske reprezentance je podrobneje predstavil poročilo, ki je kot priloga 

dodan k zapisniku. 

Predsednik se je selektorki zahvalil za izčrpno poročilo. Zahvalil se ji je za to, kar so naredile 

na kvalifikacijskem turnirju v Švici. Čestital je tudi selektorki, da je uspela vzpostaviti kult 

reprezentance, saj ni enega samega primera, da nekdo nebi želel igrati v reprezentanci. S 

strani predsedstva je predsednik zagotovil, da bomo ženski rokometni reprezentaci Slovenije 

omogočili najboljše priprave dosedaj. 

Predsednik želi od selektorjev obeh reprezentanc pravočasno tudi natančen plan priprav, 

predvsem zato, da bomo lahko pravočasno zagotovili vse potrebno za uspešno delo obeh 

reprezentanc. 

 

SKLEP: Predsedstvo se je seznanilo s poročilom selektorke ženske reprezentance Slovenije 

 

 

Ad. 7 

 

Predlog spremembe reprezentančnega pravilnika 

 

Predsednik je dal besedo g. Goranu Cvijiću. Goran je povedal da gre pri pravilniku za izključno 

lepotne popravke pravilnika. Vsebinsko spreminjamo samo izraz »vodja moških reprezentanc« v 

»direktor moških reprezentanc«. 

 

SKLEP : Predsedstvo potrdi spremembe Pravilnika o rokometnih reprezentancah 
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Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 

 

 

Ad. 8 

 

Predlog imenovanja direktorja moških reprezentanc 

 

Predsednik je povedal, da za to točko ni bilo pripravljenega posebnega gradiva. V zadnjem času 

je imel priložnost podrobneje spoznati delo in pristop Uroša Mohoriča, skupaj s še nekaterimi 

člani predsedstva in člani reprezentance in  in verjame, da bo predsedstvo za to, da se 

dogovorimo na današnji seji, da Uroša Mohoriča, ki že dolgo vrsto let opravlja nalogo vodje 

moških reprezentanc Slovenije imenujemo za direktorja moških reprezentanc, ker si prvič to 

zasluži in dela dobro in ker na nek način dajem s tem tudi samo težo temu mestu in njegovi 

poziciji. In glede na to, da se giblje tudi na mednarodnem parketu in komunicira na 

mednarodnem nivuje je pomembno na kakšen način se predstavlja oz. kaj mi piše na vizitki. 

 

SKLEP : Predsedstvo imenuje Uroša Mohoriča  za direktorja moških reprezentanc  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 9 

 

Pobuda 1. B DRL za moške 

 

Predsednik je dal besedo generelnemu sekretarju RZS Goranu Cvijiću, ki je povedal, da ga je g. 

Marko Planinc predsednik združenja 1. B DRL za moške prosil, da predstavi pobudo, ki so jo 

sprejeli na februarski seji združenja 1. B DRL za moške, v kateri želijo od predsedstva, da 

naloži strokovnemu svetu RZS, da določi tekmovalni sistem v članskih moških ligah za naslednjo 

tekmovalno sezono 2016/2017. V razpravi so bile tudi pobude, da se tekmovalni sistem določi 

(vsaj v osnovi) že za sezono 2015/2016 tudi zato, da je potem dovolj časa še za pripombe in 

prilagoditve in tako urejen tekmovalni sistem za sezono 2016/2017 

 

SKLEP: Predsedstvo RZS  nalaga strokovnemu svetu RZS da pripravi predlog tekmovalnih 

sistemov v članskih moških ligah za naslednjo tekmovalno sezono 2016/2017 

 

Sklep je bil soglasno sprejet (16 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad 10. 

Tekoče zadeve in razno 

 

Pod to točko je Generalni sekretar RZS g. Goran Cvijić podal še informacijo, da je bil na 

predlog nekaterih panožnih zvez na obisku pri posameznih poslanskih skupinah, v zvezi z 

spremembo zakona o omejevanju uporabe alkohola na športnih prireditvah. Vtis, ki ga je g. 

Cvijić dobil na sestankih s predstavniki nogometne, smučarske, košarkarske in konjeniške zveze 

je tak, da bo večina poslancev podprla predlog spremembe tega zakona in da se mu zdi 

primerno, da bi mogoče na načelni ravni to podporo spremembi zakona izrazilo tudi 

predsedstvo RZS. Dejstvo je tudi, da je vodstvo OKS proti, pri tem pa ni vprašalo svoje baze. 

Pobude za spremembo zakona so prihajale iz vseh panog in praktično iz vseh panožnih zvez. 

Gre tudi za kolesarstvo, za atletiko, za gorski tek... za marsikoga. 

Dr. Marta Bon je opozorila samop na to, da panožne športne zveze ne propagirajo pitja 

alkohola .... ampak, da se športne prireditve, enostavno izenačijo s tozadevnimi pravili na 

kulturnimih prireditvah. 

 

Predsednik g.Bobinac je predlagal: 

 

SKLEP: Predsedstvo RZS podpira pobudo za spremembo zakona o omejevanju uporabe 

alkohola na športnih prireditvah. 

 

 

Predsednik se je zahvalil vsem sodujočim za odlično sejo in jo zaključil ob 18 uri in 20 minut. 

 

Ljubljana, 26.3.2015 

 

        Franjo Bobinac 

 

            Predsednik  

           Rokometna zveza Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: 

Goran Zajc 


