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ZAPISNIK 
29. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v torek, 20.05.2014 ob 17. uri, 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana. 

 
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Matjaž AVSEC, Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), Andrej 
JURATOVEC, Metka KOCBEK (po pooblastilu), Boštjan KOZOLE, Franci MIKLAVČIČ (po 
pooblastilu), Marjan POTOKAR, Andrej PUCER (po pooblastilu), Bor ROZMAN, Borut ŠKABAR, 
Stanko TOMŠE, Aleš ZORKO, Janez ŽIVKO in predsednik Franjo BOBINAC; 
 
ODSOTNI ČLANI: Danilo FERJANČIČ, Martin HEBAR, Primož KAPUS, mag. Boris NOVAK, Marko 
PLANINC, dr. Primož PORI, Sergeja STEFANIŠIN, Janez ŠKRABEC, Gorazd ŠKOF;  
 
OSTALI PRISOTNI: Maja TOMC, Goran CVIJIĆ, Samo KUZMA, Uroš MOHORIČ, mediji; 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnikov 27. redne in 28. korespondenčne seje predsedstva RZS; 
2.Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od 25.02.2014 do 23.04.2014       
   (Goran Cvijič);  
3. Poročilo o dogovorih med RZS in SEHA ligo (Goran Cvijić); 
4. Termin in dnevni red 21. zasedanja zbora članov RZS (Goran Cvijić);  
5. Predlog za izstop in črtanje društev iz članstva RZS (Goran Cvijić); 
6. Predlogi sprememb aktov RZS;  

a) Registracijski pravilnik RZS;  
b) Disciplinski pravilnik RZS;  
c) Pravilnik o rokometnih tekmovanjih. 

7. Predstavitev celostne podobe slovenskega športa (OKS – Ivo Tomc);  
8. Tekoče zadeve in razno.  
 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 29. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal informacijo, da je ob pričetku seje prisotnih 14 od 23-ih članov 
predsedstva. Zoran JANKOVIĆ, Metka KOCEBEK, Franci MIKLAVČIČ in Andrej PUCER so 
predsedniku podali pooblastilu.  
 
SKLEP 
29. 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 29. seje predsedstva RZS.  
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad. 1 
 

Potrditev zapisnikov 27. in 28. seje predsedstva RZS 
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PREDSEDNIK je pozval k pripombam na zapisnika 27. in 28. seje predsedstva RZS. Ker nihče od 
prisotnih članov ni podal pripomb, je predsednik podal  
 
SKLEP  
Potrdita se zapisnika 27. in 28. seje predsedstva RZS 
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad. 2 
 

Poročilo o aktivnostih pisarne v obdobju od 25.02.2014 do 23.04.2014 
 
 
GORAN CVIJIĆ je podal poročilo o pisarne v obdobju od 25.02.2014 do 23.04.2014. Dobra novica 
je, da so se mladinke uvrstile na SP. To je za razvoj ženskega rokometa ključnega pomena. RZS 
uspešno sodeluje z MIZŠ in FŠO. RZS plačuje več DDV-ja  kot dobimo sredstev od države. Z OKS-
om pripravljamo  še en projekt. Postaviti moramo kriterije za štipendijo Iztoka Puca ter izbrati 
igralca, kar bomo naredili na tekmi v Velenju.  Izvedli smo finalne turnirje vseh starostnih 
kategorij, na katerih je bil prisoten vsaj eden iz pisarne oz. trenerjev. Finalni turnirji 
tekmovanja mladih so bili spremljani pred nabito polno dvorano, organizacija pa je bila zelo 
dobra.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da so bili  nekateri člani zelo aktivni pri pridobivanju novih 
pokroviteljev,  kar v teh časih ni lahko. Pridobili smo velikega sponzorja, ki ga bomo predstavili 
v  jeseni. Komentiral je še novost, da morajo državne firme javno objavljati, komu vse dajejo 
sponzorska sredstva. Država športa tako ne podpira in menil je da je to neprimerno, kar bo 
imelo  dologoročno slabe posledice. V preteklih letih smo od države dobili  650.000 EUR, danes 
pa dobimo 300.000 EUR, kar je že manj kot mi plačujejmo DDV-ja.  
 
SKLEP 
Predsedstvo kot informacijo sprejme poročilo o aktivnostih RZS v obdobju od 25.02.2014 
do 23.04.2014. 
 

Ad. 3 
 

Poročilo o dogovorih med RZS in SEHA ligo 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da se je udeležil skupščine SEHA lige v Novem Sadu ter turnirja fianl 
four, ki je bil organiziran na visokem nivoju. RZS je v članstvo pogojno sprejeta, in sicer do 
tedaj dokler tega ne potrdi skupščina RZS, ki bo v mesecu juniju. Pojavila se je informacija, da 
zahtevajo od slovenskih klubov finančno pariticipacijo za sodelovanje. Na našo zahtevo ali to 
drži, nismo dobili nobenega odgovora. Uradno torej ne zahtevajo nobene participacije. 
Zahtevali so, da naj jim sporočimo, kdaj bo seja skupščine.  
 
BOJAN CIZEJ je povedal, da so bili  vsi trije slovenski klubi na sestanku s predstavniki SEHA lige 
v Zagrebu. Bilo je govora o denarju, niso pa točno povedali koliko. Niso potegnili nekih 
zaključkov. Dejstvo je, da se bo liga podražila,  ker je 24 tekem.  
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PREDSEDNIK je povedal, da mora tudi SEHA liga prodati svoj produkt. Z vstopom slovenskih 
klubov bo produkt boljši. Naj raje ustrezno nagovorijo potencialne sponzroje na širšem nivoju.  
 
PREDLOG  
Predsedstvo se seznanja s poročilom o dogovorih med RZS in SEHA ligo.  
 

Ad. 4 
 

Termin in dnevni red 21. zasedanja zbora članov RZS 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je termin za 21. zasedanje zbora članov RZS predviden za 11.06. 
2014 ob 16.00 v Ljubljani, kar bo 5 ur pred žensko kvalifikacijsko tekmo Slovenija : Švedska. 
Prav je, da gremo podpirat punte.  
 
PREDSEDNIIK je menil, da je dobro, da je čim večja udeležba.  
 
GORAN CVIJIĆ je prebral dnevni red. 
 
PREDSEDNIK je še pripomnil, da moramo nekatere člane predsedstva še formalno potrditi.  
 
ANDREJ JURATOVEC je kot lokacijo zasedanja predlagal Fakulteto za šport.  
 
SKLEP 
Predsedstvo potrjuje termin - 11.06. 2014 ob 16.00 v Ljubljan in dnevni red 21. 
zasedanja zbora članov RZS;  
1. Izvolitev organov zasedanja: 

a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana); 
b) verifikacijska komisija (predsednik in dva člana); 
c) določitev zapisnikarja; 

2. določitev dveh overovateljev zapisnika; 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 20. rednega zasedanja zbora članov RZS;  
4. Poročila: 

a) Predsednik;  
b) Nadzorni odbor; 
c) Statutarni odbor; 
d) Odbor za arbitražo; 
e) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije; 
f) Disciplinski odbor; 

5. Sprejem in potrditev revidiranega letnega poročila RZS za leto 2013;  
6. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2014; 
7. Sprejem dopolnjenih aktov RZS; 

a)   Registracijski pravilnik RZS; 
b)   Disciplinski pravilnik RZS; 
c)   Pravilnik o rokometnih tekmovanjih;  
 

Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
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Ad. 5 
 

Predlog za izstop in črtanje društev iz članstva RZS 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so predlagani klubi prenehali z delovanjem oz. sploh ne 
obstajajo, drugi pa niso plačali že 3 članarine.   
 
SKLEP 
Predsedstvo potjuje izstop in črtanje predlaganih društev iz članstva Rokometne zveze 
Slovenije ter o tem seznani zbor članov RZS na naslednjem zasedanju; 
1. Društvo športna šola Celje, Dečkova cesta 1, 3000 CELJE, davčna številka: 14850303,  
2. Ženski rokometni klub Kranj, Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj, davčna številka: 

15038041.  
3. Ženski rokometni klub Dolomiti Dobrova, Briše pri Polhovem Gradcu 10 b, 1355 

POLHOV GRADEC, davčna številka: 18140173.  
4. Ženski rokometni klub Borovnica, Miklavčičeva cesta 30, 1353 BOROVNICA, davčna 

številka: 19825307.  
5. Rokometni klub Slovenj Gradec, Kopališka ulica 27, 2380 SLOVENJ GRADEC, davčna 

številka: 20463308.  
6. Rokometno društvo Merkur, Podlubnik 1c, 4220 ŠKOFJA LOKA, davčna številka: 

25892444.  
7. Rokometni klub Rudar Trbovlje, Rudarska cesta 6, Trbovlje, davčna številka: 

27206360.  
8. Športno društvo Radovljica, Gorenjska cesat 26, 4240 RADOVLJICA, davčna številka: 

37139878.  
9. Društvo rokometna šola Inna Dolgun, Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana, davčna 

številka: 47468874.  
10. Žensko rokometno društvo Škofije, Spodnje Škofije 54A, 6281 ŠKOFIJE, davčna 

številka: 52503534.  
11. Ženski rokometni klub Sevnica, Kvedrova 29, 8290 Sevnica, davčna številka: 

56662564.  
12. Rokometno društvo Gorenjska, Brezovica 8A, 4245 KROPA, davčna številka: 56965508.  
13. Zveza rokometnih prvoligašev Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, davčna 

številka: 68327773.  
14. Slovensko društvo rokometnih sodnikov, Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana, davčna 

številka: 75250683.  
15. Zveza rokomenih drugoligašev, Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana, davčna številka: 

76759814.  
16. Rokometni klub Kranj, Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj, davčna številka: 

92645488.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad. 6 
 

         Predlogi sprememb aktov RZS 
a) Registracijski pravilnik RZS 
b) Disciplinski pravilnik RZS 
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c) Pravilnik o rokometnih tekmovanji 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je imel javni posvet glede aktov slabo udeležbo in sicer ni prišel 
nihče. Pripombe so poslali le  zruženje tekmovanje mladih in 1.a in 1. b ženska liga, ki pa se 
niso mogle poenotiti.  
 
SAMO KUZMA je povedal, da so prejeli pripombe na akte s strani; združenja klubov tekmovanja 
mladih, 1. a in 1. b ženska liga, 2. drl moška liga in pisarna.  
Trenutni pravilnik o rokometnih tekmovanjih zajema nekatere vidke licenciranja. S tem se želi 
klube poenotiti v kontekstu izenačitve pred začetkom tekmovanja. Klubi naj bi do začetka 
pristopnega roka poslali izjavo, da so poravnane vse obveznosti. Do 15.06. bi tako imeli 
pripravljene vse za naslednjo sezono. Komisija za spremembo tekmovalnega pravilnika v 
primeru vstopa slovenskih klubov v SEHA ligo je naredila štiri predloge, in sicer dva predloga, 
če bi šla v SEHA ligo dva kluba in dva predloga, če bi šli trije klubi.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je združenje 1. NLB leasing lige poslalo spremembe 
registracijskega pravilnika, disicplinski pravilnik pa ni bi predmet dopolnil.  
 
PREDSEDNIK je menill, da licenciranje v Franciji opravni nevtralna institucija – revizor, ki 
pogleda, če imajo klubi urejene zadeve. Če jih nimajo, ne morejo tekmovati. Tudi transferjev 
igralk jim ne dovolijo, če klub nima poravnanih vseh zadev do države ali igralk. Morda bi morali 
zadeve postaviti bolj na trdna tla. To je bolj za razmislek. Že to je korak naprej, da se pridobi 
izjavo odgovorne osebe, da so vse obveznosti poravanave.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je sklep statutarnega odbora glede plačil močno popravil plačilno 
disciplino.  
 
MARJAN POTOKAR je povedal, da so si zadali nalogo, da se nekajkrat na leto dobijo in naredijo 
zaključke. Sam o rokometu razmišlja iz dveh vidikov. Prvi je članski pogon in drugi mladina. Z 
velikim veseljem lahko pove, da so vzdušja na finalnih turnirjih krasna, da so ambicije zdrave, 
zdrava navijanja in da otroci zelo dobro igrajo rokomet. Moramo razmišljati poglobljeno v tej 
smeri. Uvedli bi starostno skupino dečkov c, torej jih aktivniramo že eno leto prej. Vse bi se 
dogajalo brez sojenja, sodili bi trenerji. Ta kategorija ne bi bi bila obvezna za nabor ekip.  
 
SAMO KUZMA je povedal, da je predlog, da se članski ekipi v primeru izstopa pred začetkom 
sezone odvzame ena točka.  
 
MARJAN POTOKAR je povedal, da želijo odgovornost, da kdor se prijavi, naj tudi dela.  
 
ANDREJ JURATOVEC je predlagal, da bi ponudili do starosti 11, 12 let mešane ekipe dečkov in 
deklic. V Sloveniji obstajajo okrožja, ki nimajo zadostne populacije samih dečkov oz. samih 
deklic. Če bi si predsedstvo vzelo časa za razmislek, mešane ekipe bi bile zelo zanimive. S tem 
bi pridobili 6 – 8 novih rokometnih sredin.  
 
PREDSEDNIK je  predlagal, da do naslednje seje Marjan razmisli o predlogu Andreja Juratovca. 
Sam je zelo naklonjen temu. Postaviti je potrebno starostno mejo, do kje je možno. Razmislek 
podpremo. Marjan pa naj nas obvesti o tem na naslednji seji predsedstva.  
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BOŠTJAN KOZOLE je povedal, da so zaključni turnirji res vrhunski dogodek s super organizacijo 
in polnimi dvoranami. Gelde tekmovalnega pravilnika, ki se ga bo sprejemalo 11.06.2014 na 
zasedanju zbora članov je izrazil bojazen, da ne bomo imeli preveč variant. Glede SEHA lige je 
povprašal, ali je še kaj za razčistiti. Če 11.06.2014 klubi klubi ne bodo vedeli, kje kdo igra, to 
ne bo dobro za slovenski rokomet.  
 
SAMO KUZMA je povedal, da odgvora 1. NLB leasing lige glede SEHA lige še ni.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da  bodo dali odgovor,  saj bo Martin Hebar sklical sejo. 
 
PREDSEDNIK je menil, da je na podlagi povedanega, potrebno pripraviti kvalitetno gradivo s 
plusi in minusti. Vse to je treba skomunicirati s klubi. Obejktivno je potrebno predstaviti 
predlog in povedati, zakaj to predlagamo. Na seji naj bo tudi Power point prezentacija. 
Predsedstvo absolutno podpira vstop slovenskih klubov v SEHA ligo.  
 
STANKO TOMŠE je povedal, da so se na združenju pogovarjali glede formiranja 3. lige. Na lanski 
skupščini je bilo rečeno, naj se pripravi strokovno mnenje, vendar do danes ni bilo narejeno 
nič.  
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bomo do zasedanja zbora članov to pripravili.  
 
SAMO KUZMA je povedal, da gre pri formiranju 3. lige za to, da se v pravilnik zapiše, da je 
možna, ni pa nujno, da se bo začela. 
 
SKLEP 
Predsedstvo potrjuje predlagane spremembe Pravilnika o rokometnih tekmovanjih ter ga 
daje zboru članov RZS v sprejem.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (14 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 

 
Ad. 7 

 
Predstavitev celostne podobe slovenskega športa 

 
PREDSEDNIK je predstavil Majo Tomc, predstavnico Olimpijskega komiteja Slovenije in  tudi 
njegovo sodelavko, da predstavi celostno podobo slovenskega športa. Rokometna zvza Slovenije 
je prva izmed nacionalnih športnih zvez, ki je pristopila k smernicam celostne pododbe 
slovenskega športa, ki ga je oblikoval odbora za marketing pri Olimpijskem komiteju Slovenije. 
Vsekakor podpiramo vhunsko iniciativo Olimpijskega komiteja Slovenije. Uroš Mohorič naj 
uredi, da se bo to izvedlo v praksi, seveda pa obstajajo tudi določene omejitve.  
 
MAJA TOMC je predstavila celostno pododbo slovenkega športa.  
 
PREDSEDNIK se je zahvalil Maji Tomc za odlično predstavitev.  
 
UROŠ MOHORIČ je povedal, da so se s predstavniki OKS-a na to temo že sestali. Trenutni dres 
že upošteva določena navodila OKS-a, drugo leto pa bodo dresi skoraj v celoti v skladu s 
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smernicami OKS-a. Lig triglava je bil v skladu z navodilom oblikovalca OKS-a za rokometne 
drese neprimeren.  
 
BOR ROZMAN je predlagal, da bi bilo primerno, da je predsedstvo na tekmah poenoteno v  
smislu oblačil, npr. da bi imeli vsi iste jakne.   
 

Ad. 8 
 

Tekoče zadeve in razno 
 
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so imeli pretekli vikend zaključni festival v mini rokometu v 
Zagorju, ki je bil vrhunsko organiziran. Naslednji konec tedna pa bo na Ptuju. Glede kazni za  
Uroša Zormana je povedal, da se bomo pritožili. Zastopa nas Odvetniška pisarna Jereb.  
 
PREDSEDNIK je ob 19.05 zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za 
sodelovanje.  
 
Ljubljana, 27.05.2014 
 
                   Franjo Bobinac 
 
            Predsednik  
           Rokometna zveza Slovenije 
 
 
 

 
 


