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ZAPISNIK 

41. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 17.03.2016 ob 16:00 uri, 

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

 

 

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Bojan CIZEJ, Slavko IVEZIČ, Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), 

Andrej JURATOVEC, Boštjan KOZOLE, Franci MIKLAVČIČ, Sašo PETEK (po pooblastilu), Marko 

PLANINC, dr. Primož PORI (po pooblastilu), Marjan POTOKAR, dr. Bor ROZMAN, Sergeja 

STEFANIŠIN (po pooblastilu), Borut ŠKABAR (po pooblastilu Gorazd ŠKOF (po pooblastilu), Janez 

ŽIVKO (po pooblastilu) in predsednik Franjo BOBINAC; 

 

ODSOTNI ČLANI: Andrej PUCER, Boštjan NAPAST, Janez ŠKRABEC, Danilo FERJANČIČ, Andrej 

GOMBOŠI, mag. Boris NOVAK, dr. Robert GOLOB; 

 

OSTALI PRISOTNI: Matej AVANZO, Gregor PLANTEU, Matjaž POŽUN, Roman VOLČIČ, Goran 

CVIJIĆ, Leopold KALIN, Uroš MOHORIČ, mediji; 

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev zapisnika 40. redne seje predsedstva RZS;  

2. Poročilo iz EP 2016 Poljska – Poslovno središče I feel Slovenia v Vroclavu;  

3. Poročilo selektorja moške članske reprezentance Veselina Vujovića iz EP 2016 Poljska;  

4. Prenova aktov RZS: Statut, Registracijski pravilnik, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o 

licenciranju, Pravilnik o rokometnih tekmovanjih; 

5. Predlog nove celostne grafične podobe RZS;  

6. Predlog stroškovnika za sojenje prijateljskih tekem; 

7. Razno. 

 

 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 41. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je prisotnih osem članov predsedstva, sedem jih je pooblastilo prisotne člane. 

Skupaj torej 15 članov predsedstva. Po drugi točki se je seji pridružil tudi Marjan Potokar. Od 

druge točke je bilo prisotnih skupno 16 članov predsedstva.  

 

SKLEP: 

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

članov predsedstva RZS. Po drugi točki dnevnega reda je bilo prisotnih 16 od 23 članov 

predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK g. Franjo Bobinac je podal dopolnitev dnevnega reda, in sicer se na 4. točko uvrsti 

informacija o SEHA ligi. Vse ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  

 

SKLEP: 

Člani predsedstva potrjujejo spremembo dnevnega reda. 

Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 
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Ad. 1 

 

Potrditev zapisnika 40. seje predsedstva RZS 

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnik 40. redne seje 

predsedstva RZS. Goran Cvijić je povedal, da na zapisnik ni prispela nobena pripomba. 

 

SKLEP:  

Potrdi se zapisnik 41. redne seje predsedstva RZS. 

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

 

 

Ad. 2 

 

Poročilo iz EP 2016 Poljska – Poslovno središče I feel Slovenia v Vroclavu 

 

PREDSEDNIK je besedo predal dr. Boru Rozmanu. 

 

Dr. BOR ROZMAN je povedal je bil projekt uspešno izveden. Z ekipo so dosegli nadgradnjo 

projekta iz Katarja. Prvič so dobili tudi tujega sponzorja, in sicer je bila Varšavska borza 

pokroviteljica 2. večera – poslovno investicijske konference. Finančno je bil projekt pozitiven, 

saj je bil izkazan dobiček 33.000 EUR. Pokrili so strošek delegacije in reprezentance ter 

zaslužili še 33.000 EUR. Generalnega sponzorja žal niso uspeli dobiti. Zahvalil se je tudi 

medijem za poročanje. O samem dogodku je na svoji spletni strani pisala tudi EHF, ki ga je zelo 

pohvalila. Zadevo bi lahko nadgradili tudi s trženjem navijaških rekvizitov. Iz ostalih zvez so 

dobili prošnje, da bi jim pomagali pri organizaciji podobnih dogodkov. Tudi OKS je zgodbo 

pohvalil in so zainteresirani za sodelovanje pri OI Rio de Janeiro.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je bil poslovni del vrhunec dogodka, kjer so se srečali predstavniki 

podjetij, borze in ostalih organizacij. To je bila res nadgradnja Katarja. Dogodka se je udeležil 

tudi generalni sekretar Michael Wiederer, ki je prosil, da se naredi posnetek konference, ki je 

bil objavljen na spletni strani EHF-a. Ekipa z Borom Rozmanom, Jernejem Buzetijem in 

Goranom Cvijićem in ostalimi je odigrala veliko vlogo. Sodelovali so tudi minister, državni 

sekretar, direktorica STO in veleposlanik.  RZS je postala benchmark za povezavo športa in 

politike.  

 

Projekt so pohvalili tudi ostali člani predsedstva.  

 

SKLEP 

Predsedstvo se je seznanilo s poročilom iz  EP 2016 Poljska – Poslovno središče I feel 

Slovenia v Vroclavu. 

  

 

 

Ad. 3 

 

Poročilo selektorja moške članske reprezentance Veselina Vujovića iz EP 2016 Poljska 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki predal besedo Urošu Mohoriču, direktorju moških reprezentanc. 

Obenem ga je poprosil, da predstavi aktivnosti vseh moških reprezentanc.  
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UROŠ MOHORIČ je na predstavil selektorjevo poročilo in izpostavil najpomembnejše zadeve. 

Glede priprav je povedal, da se je kompletna reprezentanca zbrala šele 15 dni pred 

prvenstvom, saj prej zaradi različnih tekmovalnih koledarjev to ni bilo mogoče. Prvi večji 

problem na pripravah je nastal, ko se je poškodoval Klemen Ferlin, ki je bil predviden za EP. 

Poklicali so Urbana Lesjaka, kar je spremenilo celoten koncept.  

Glede na igralski kader, ki ga imamo, je zelo težko sestaviti kompaktno obrambno formacijo, 

saj na žalost noben od igralcev, ki igrajo na položaju srednjega zunanjega ne more uspešno 

igrati v obrambi. Igra v obrambi se sicer izboljšuje. Napad so zanemarjali, saj je menil, da bodo 

igralci s svojo kvaliteto sami reševali situacije, vendar pa se to ni zgodilo in to je bila napaka.  

V slovenski reprezentanci se preveč časa posveča igri srednjega zunanjega, zaradi česar vsi 

ostali igralci ne pridejo do izraza. V kratkem času ni bilo mogoče spremeniti načina igre, zato 

je bila tudi igra na prvenstvu taka kot do sedaj.  

Glede izbora igralcev je povedal, da so se odločili, da potuje 16 igralcev, 12 pa jih je v 

pripravljenosti. S to odločitvijo se je čakalo 2 dni pred odhodom. Odločitev, da na EP ne 

potujeta Miha Žvižej in Gajič je bila za igralce presenečenje. Gajič je zatem nemudoma 

zapustil priprave. Isti dan se je hudo poškodoval Dolenec, tako da so morali poklicati rezervo. 

Na koncu so se odločili, da pokličejo Gajiča.  

Na prvi tekmi EP s Švedsko igralci v prvem polčasu niso predstavili dobre igre. V drugem 

polčasu se je zgodil preobrat, v obrambi je igra postala bolj agresivna. Prišli smo do izenačenja 

in dobljene sedemmetrovke. Da bi selektor vzpostavil zaupanje z Gajičem, je izvajanje 

sedemmetrovke zaupal prav njemu. Žal je Gajič zgrešil in Švedi so povedli ter ohranili vodstvo 

do konca tekme.  

Tekma s Španija je bila na višjem nivoju. Slovenija je vodila vseh 60 minut razen na koncu, ko 

se je zgodila napaka in nespoštovanje dogovora ob time-out-u. Rezultat je bil izenačen.  

Za tekmo z Nemčijo je selektor menil, da smo jo izgubili še preden se je odigrala. Pri igralcih 

je bil prisoten strah, svoje pa je naredila bolezen Bombača.  

V nadaljevanju je Uroš Mohorič predstavil aktivnosti še bližnje aktivnosti reprezentance, in 

sicer bo potekal od 8.-10.04.2016 kvalifikacijski turnir za uvrstitev na OI 2016 Rio de Janeiro. 

Na OI potujeta prvi dve reprezentanci. V kvalifikacijah za SP 2017 smo dobili nasprotnika – 

Norveško. Play off tekmi se bosta odigrali v juniju, 11. v Celju in 15. na Norveškem.  

Mladinsko reprezentanco čakajo kvalifikacije za EP, kjer smo v skupini z Romunijo, Estonijo in 

Portugalsko. Na EP se uvrsti smo ena ekipa. Kadeti so se s prejšnjimi uvrstitvami že direktno 

kvalificirali na EP.  

 

PREDSEDNIK je pozval k razpravi. 

 

V razpravi so sodelovali dr. Bor Rozman, Andrej Juratovec, Slavko Ivezič, Bojan Cizej, Marko 

Planinc, Boštjan Kozole.  

 

MARKO PLANINC je predlagal, da bi bilo poročilo bolj strokovno obarvano, določene stvari iz 

poročila niso za v javnost. Dobro bi bilo, da bi oceno podal tudi strokovni svet RZS.  

 

BOŠTJAN KOZOLE je predlagal, da bi bil v prihodnje na seji prisoten tudi selektor.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da se strinja s Planincem, da naj oceno poda tudi strokovni svet. Po 

samem prvenstvu je čutil testiranje odnosa predsednik – selektor. Njegovo stališče je, da 

selektor še vedno uživa njegovo zaupanje. Predvsem se mu zdi ključen proces pomlajevanja 

reprezentance, ki pa ne gre brez cene. Nobena reprezentanca se ni pomladila brez žrtve. 

Kvalifikacije za OI so zelo pomembne, vendar pa bo selektor užival njegovo zaupanje tudi če se 
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ne kvalificiramo. Vujović ni bil izbran samo za OI, ampak da gradi borben duh na srednji rok. 

Na koncu je predal besedo Goranu Cvijiću, da predstavi še aktivnosti v ženskih reprezentancah.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da mladinske odhajajo na kvalifikacije za EP v Francijo. Pri članski 

reprezentanci je zadnja tekma v ciklusu kvalifikacij za EP 2016 dne  01.06.2016 v Celju. Imamo 

možnosti za kvalificiranje, saj so dekleta premagala Makedonijo. Predsedstvo je informiral, da 

smo dobili tudi organizacijo EP za mladinke 2017. Na njem bo nastopila generacija, ki je bila 

lani peta na kadetskem EP, kar bo nova priložnost za njihov razvoj. Ob tem je povedal, da na 

svetovnem prvenstvu srednjih šol odlično nastopa Gimnazija Šiška, ki se je uvrstila v polfinale, 

gre pa za projekt RZS. 

 

SKLEP 

Kot informacijo se sprejme poročilo selektorja moške članske reprezentance Veselina 

Vujovića iz EP 2016 Poljska.  

 

 

Ad. 4 

 

Informacija o SEHA ligi 

 

PREDSEDNIK je povedal, da bi v SEHA ligi sodelovala dva slovenska kluba. Dve leti nazaj smo se 

o tem na skupščini že izrekali, potem pa so se začeli pogoji s strani SEHA lige spreminjati. 

Tokrat želi, da se vse stvari do skupščine že jasne. Načelen dogovor, ki ga zagovarjata dva 

kluba že imamo, svoje mnenje mora podati še združenje prvoligašev, spremeniti pa je 

potrebno še tekmovalni sistem, ki ga mora potrditi skupščina. Besedo je predal Mateju Avanzu 

in Gregorju Planteu.  

 

MATEJ AVANZO je povedal, da so imeli več sestankov. Stališča so se zbližala po sestanku s SEHA 

ligo. Zadnji predlog je bil naslednji; v SEHA ligo gresta dva slovenska kluba, ki bosta za sezono 

2016/2017 in 2017/2018 vsak plačala 12.500 na sezono. Prvi dve sezoni morata kluba kriti še 

stroške gostujoče ekipe. V sezoni 2018/2019 pa bodo pokriti vsi stroški, torej ne bo potrebno 

plačati niti takse za igranje niti stroškov gostujoče ekipe. V ligi sodelujejo dva hrvaška kluba 

(Zagreb, Nexe), dva slovenska kluba (Celje, Gorenje), slovaški klub (Tatram Presov), beloruski 

klub (Meshkov Brest), dva makedonska kluba (Vardar, Metalurg) ter srbski in bosanski prvak. 

Liga naj bi spodbujala marketinške aktivnosti klubov, saj sponzorji pričakujejo sodelovanje v 

mednarodnem okolju.   

 

GREOGR PLANTEU je povedal, da ima RZS možnost imenovanja tudi enega podpredsednika 

SEHA lige.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je bila včasih slovenska liga zelo izenačena, sedaj pa žal ni več. 

Kluba bosta z vstopom dobila kvalitetne tekme, kar bo velik izziv za mlade igralce. Mora pa biti 

glede SEHA lige vse razčiščeno s pogodbo, še preden gre predlog na skupščino RZS.  

 

SLAVKO IZVEZIČ je izrazil svoje pomisleke glede vstopa dveh klubov v SEHA ligo. Kaj se bo 

zgodilo z ostalimi klubi v ligi, kako bodo oni našli sponzorje. Tudi ostali klubi dajejo 

reprezentante. Kot predsednik lige vidi vse klube, ne le dva. Liga ima kar nekaj problemov, 

predvsem pa klubov, ki tja ne sodijo.  
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PREDSEDNIK je povedal, da je prav, da skuša delovati uravnoteženo, vendar pa sam vidi veliko 

več prednosti kot slabosti. Mladi igralci bodo dobili priložnost igrati na več kvalitetnih tekmah. 

Zadevo pa morajo diskutirati še na združenju prvoligašev. V nadaljevanju je potrebno urediti 

dober tekmovalni sistem.   

 

GORAN CVIJIJĆ je povedal, da zveza dobi 20% oglasnega prostora na tekmah. 

 

SKLEP: 

Sprejme se informacijo o SEHA ligi.  

 

1.Predsedstvo potrjuje sodelovanje dveh slovenskih klubov v SEHA ligi.  

Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 15/VZDRŽAN 1/PROTI 0) 

 

 

Ad. 5 

 

Prenova aktov RZS 

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je delovna skupina zaključila delo prenove vseh aktov RZS. 

Temelj je pripravljen, sledila pa bo javna razprava. Najprej bodo šli akti na sodniško in 

trenersko organizacijo, nato pa še na vsa združenja.  

 

ANDREJ JURATOVEC je predlagal, da grejo lahko akti paralelno v javno obravnavo.  

 

PREDSEDNIK je potrdil predlog ter predlagal datum skupščine, in sicer 31.05.2016 ob 18. uri. V 

kolikor pisarna meni, da je zaradi zaključka prvenstva smiseln datum 28.05.2016, lahko datum 

tudi spremenimo.  

 

SKLEP 

Sprejme se informacijo o prenovi aktov RZS.  

 

1.Potrdi se termin za sejo skupščine RZS – torek, 31.05.2015 ob 18. uri. 

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

 

 

Ad. 6 

 

Predlog nove celostne grafične podobe RZS 

 

PREDSEDNIK je pri tej točki pozdravil Matjaža Požuna, predstavnika podjetja Zadrge, ki je 

oblikovala predlog celostne grafične podobe RZS.  

 

MATJAŽ POŽUN je povedal, da ga veseli, da smo se odločili za prenovo CGP. Pri oblikovanju so 

upoštevali usmeritve OKS-a. Ne gre za brutalno spremembo, temveč za nadaljevanje starega – 

stilizirane podobe rokometaša. Oblikovali so dva predloga, RZS se bo odločila katerega bo 

uporabila, ali pa kombinacijo obeh.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da je imela RZS logotip še iz leta 1958. Logotip mora potrditi še 

skupščina. Prenova CGP nam bo omogočila, da naredimo navijaške rekvizite.  
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ROMAN VOLČIČ je podal pripombo, da lik triglava ni pravilen, saj zgleda kot pogorje.  

 

MARKO PLANINC je pripomnil, da v liku rokometaša dlan, ki drži žogo, ni pravilno obrnjena.  

 

PREDSEDNIK je menil, da mu drugi logotip v kompaktni verziji ni všeč. Žoga je okrogla, logotip 

pa nima pravilne okrogle oblike. 

 

SKLEP: 

Člani predsedstva se seznanjajo in podpira predstavljeno celostno grafično podobo RZS .  

 

1. Podjetje Zadrga popravi predlog celostne grafične podobe skladno z danimi 

pripombami. 

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

 

 

Ad. 7 

 

Predlog stroškovnika za sojenje prijateljskih tekem 

 

 

PREDSEDNIK je predal besedo Andreju Juratovcu, da predstavi stroškovnik.  

 

ANDREJ JURATOVEC je povedal, da ta zadeva v preteklosti ni bila urejana, in da so se sodniki 

samostojno pogajali s klubi za ceno sojenja.  

Po predlogu je cenik naslednji:  

- mednarodna tekma (moški)       200,00 EUR/sodniški par 

- mednarodna tekma (ženske)      100,00 EUR/sodniški par 

- tekma klubov 1. A lige v pripravljalnem obdobju (moški)       50,00 EUR/sodniški par 

- tekma klubov 1. A lige med prvenstvom (moški)    100,00 EUR/sodniški par 

- tekma klubov: 1. A ženske, 1. B moške, 2. moške 

  1. B ženske in mladinske lige v pripravljalnem obdobju    40,00 EUR/sodniški par  

- tekma klubov: 1. A ženske, 1. B moške, 2. moške 

  1. B ženske in mladinske lige med prvenstvom      80,00 EUR/sodniški par  

- tekma kadetov in nižjih selekcij                 brezplačno 

- tekma kadetov in nižjih selekcij (tekma ni v kraju sodnika)    30,00 EUR/sodniški par  

- mednarodni turnir (moški)          140,00 EUR/tekmo/par 

- mednarodni turnir (ženske)                  70,00 EUR/tekmo/par  

 

SKLEP: 

Sprejme se predlog stroškovnika za sojenje prijateljskih tekem. 

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

 

 

Ad. 8 

 

Pod točko razno je Goran Cvijić informiral ostale, da smo na novo zaposlili Matejo Kavčič, ki bo 

skrbela za mini rokomet. Delo je zelo resno zastavila. Izdali so tudi priročnik Mini rokomet. 14 

in 15.04.2016 bo o mini rokometu predavala na seminarju športnih pedagogov.  

 

FRANCI MIKLAVČIČ se je predsedniku zahvalil za posredovanje v primeru RK KRIM MERCATOR.  
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Dr. BOR ROZMAN je povedal, da jih je OKS povabil, da sodelujejo pri izpeljavi poslovnega 

dogodka v okviru OI 2016 Rio Janeiro. Država ima za tovrstne zadeve namenjenih 40.000 – 

50.000 EUR.  

 

PREDSEDNIK je povedal, da je to pogojeno z uvrstitvijo naše reprezentance na OI. V 

nasprotnem primeru bi bil projekt finančno tvegan. Ob koncu se je vsem zahvalil in ob 19.00 

zaključil 41. sejo predsedstva. 

 

Ljubljana, 22.03.2016 

 

        Franjo Bobinac 

 

            Predsednik  

           Rokometna zveza Slovenije 


