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ZAPISNIK 

40. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

 

ki je bila v četrtek, 17.12. 2015 ob 16:00 uri, 

v prostorih restavracije »Soba 102«, Cankarjeva 4, 1000 Ljubljana. 

 

 

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

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

pooblastilu), mag. Boris NOVAK (po pooblastilu), Sergeja STEFANIŠIN (po pooblastilu), Franci 

MIKLAVČIČ (po pooblastilu), Marko PLANINC, (po pooblastilu), Slavko IVEZIČ, Marjan POTOKAR, 

Andrej JURATOVEC, dr. Robert GOLOB (po pooblastilu), Gorazd ŠKOF (po pooblastilu), dr. 

Primož PORI (po pooblastilu) in predsednik Franjo BOBINAC 

 

ODSOTNI ČLANI: Boštjan NAPAST, Janez ŠKRABEC, Danilo FERJANČIČ, Sašo PETEK, Andrej 

GOMBOŠI 

 

OSTALI PRISOTNI: Jernej Buzeti, Goran Cvijić, Uroš MOHORIČ, mediji; 

 

 

PREDLAGAN DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 38.redne in 39. korespondenčne seje predsedstva RZS; 
2. Sprejem finančnega in vsebinskega plana za leto 2016 
3. Kandidatura za olimpijske kvalifikacije 
4. Poročilo  projektu Slovenska hiša – Wroclaw 2016 
5. Licenciranje in prenova aktov  
6. Kandidatura za organizacijo EP mladink 2017, EP mladincev 2018 v javno zasebnem 

partnerstvu 
7. Razno 

 

Predsednik g.Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 40. sejo predsedstva RZS. 

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

 

SKLEP: 

40. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 18 od 23 

članov predsedstva RZS. 

 

SKLEP: 

Člani predsedstva se soglasno strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 

 

 

Ad. 1 

 

Potrditev zapisnika 38. redne in 39.korespondenčne seje predsedstva RZS  

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnika 38.redne seje in 

39.korespondenčne seje predsedstva RZS. Goran Cvijić je povedal, da na objavljene zapisnike 

ni prispela nobena pripomba. Predlog je predsednik dal na glasovanje. Prisotni so soglasno 

sprejeli zapisnika 
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SKLEP:  

Potrdi se zapisnik 38. redne seje in 39. korespondenčne seje predsedstva RZS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (18 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

 

Ad. 2 

 

Sprejem finančnega in vsebinskega plana za leto 2016 

 

Predsednik je prosil generalnega sekretarja g. Gorana Cvijića, da poda informacijo o predlogu 

plana 2016, ki so ga člani dobili v prilogi gradiva. G. Cvijić je povedal, da se plan za leto 2016 

ne razlikuje bistveno od plana v letu, ki se zaključuje. Omejeni s finančnimi okviri seveda 

realno ne moremo pričakovati velikih načrtov. Področja in redne aktivnosti se bistveno ne 

spreminjajo. Projekti ostajajo enaki kot v iztekajočem se letu . Finančni plan sledi podatkom o 

porabi 2015. 

Moške čaka EP na Poljskem in kvalifikacije za OI ter, verjamemo, tudi Olimpijske igre v Riu. 

Tudi žensko reprezentanco čakajo kvalifikacije za EP na Švedskem in Kvalifikacije za Sp v 

Nemčiji. Mladinci in mladinke so v polnem zagonu, prav tako kadetski reprezentanci obeh 

spolov. 

Tekmovanja se bodo v letu 2016, sodeč po jesenskem delu sezone 15/16 odvijala podobno kot v 

prejšnji sezoni. Registriranih moških klubov je to sezono 49 in ženskih 36. 

Projekti  »Rokomet moja igra«, »Športni kamp« in »Rokometni oddelek Gimnazije Šiška«  

Se bodo odvili tudi v letu 2016. 

Predsedstvo je soglasno sprejelo  

 

SKLEP: 

Predsedstvo sprejema Plan RZS za leto 2016. 

 

 

Ad. 3 

 

Kandidatura za olimpijske kvalifikacije 

 

 

Generalni sekretar prisotne člane predsedstva seznanil z namero RZS, da vloži kandidaturo za 

olimpijske kvalifikacije. V ta namen je pripravil osnutek programa in osnutek predstavitve s 

katerim bi predstavili svojo kandidaturo za olimpijske kvalifikacije. 

Po razpravi so se člani predsedstva soglasno strinjali, da predsednik, g. Bobinac predstavi 

kandidaturo Rokometne zveze Slovenije vodstvu EHF. 

SKLEP: 

Predsedstvo RZS soglaša s kandidaturo za olimpijske kvalifikacije. 

 

 

Ad. 4 

 

Poročilo  projektu Slovenska hiša – Wroclaw 2016 
 

Poročilo o delu na projektu Slovenska hiša – Wroclw 2016 sta podala dr. Bor Rozman in g. 

Jernej Buzzeti. Seznanila sta člane predsedstva z dosedanjim delom in aktivnostmi. Za 

sodelovanje se je tudi pri tem projektu odločila večina lanskihh sponzorjev, prav tako je 
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pokrovitel tudi letos predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor. Uspešno sodelujemo tudi z 

ministrstvom za zunanje zadeve in Veleposlaništvom Republike Poljske. Pri projektu sodeluje 

tudi Slovenska turistična organizacija. 

 

SKLEP: 

Predsedstvo sprejema poročilo o dosedanjem poteku dela na projektu Slovenska hiša – 

Wroclaw 2016. 

 

 

Ad. 5 

 

Licenciranje in prenova aktov 

 

Predsednik g. Franjo Bobinac je predal besedo g. Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju RZS, 

ki je člane predsedstva seznanil z uvajanjem licenciranja, osnutkom pravilnika o licenciranju in 

s potekom prenove ostalih aktov RZS.  

Za vse akte so v grobem pripravljeni novi osnutki, (člani predsedstva so jih prejeli v gradivu), ki 

bodo pripravljeni za statutarni odbor RZS  in nato javno razpravo v marcu 2016.  

Člani predsedstva so soglasno sprejeli sklep: 

 

SKLEP: 

Predsedstvo se je seznanilo s potekom ujvajanja licenciranja in potekom prenove aktov 

RZS. 

 

 

Ad. 6 

 

Kandidatura za organizacijo EP mladink 2017, EP mladincev 2018 v javno zasebnem 
partnerstvu 

 

Generalni sekretar je predstavil članom pobudo g. Jureta Cvetka za organizacijo EP mladink 

2017 v Celju in EP mladincev 2018 pravtako v Celju v obliki javno zasebnega partnerstva. 

Pobudo je članom predsedstva predstavil g. Jure Cvetko: 

»Po odlično izpeljanem Evropskem prvenstvu v košarki v mladinski konkurenci , bi v 
sodelovanju in pod okriljem RZS in Mestne občine Celje radi kandidirali za organizacijo 
Evropskega prvenstva mladink U18 v letu 2017, ki bi ga izpeljali v dvoranah Golovec in Zlatorog 
v Celju. Prepričani smo, da bi organizacija tako velikega dogodka prispevala k popularizaciji in 
še večjemu zanimanju za rokomet pri nas.  

Za organizacijo prvenstva imamo podporo pri Mestni občini Celje in županu Bojanu Šrotu, 
seveda pa bi v naslednjih korakih, če bo RZS sprejela odločitev o kandidaturi, o tem formalno 
moral odločati tudi Mestni svet Mestne občine Celje. 
Organizator si organizacijo prvenstva predstavlja na način, da prevzame vse stroške, obveznosti 
in organizacijo prvenstva ter na drugi strani prihodke s strani držav udeleženk. Zavedamo se, 
da je potrebno ostale prihodke zagotoviti s strani lokalne skupnosti in pokroviteljev.« 
V nadaljevanju je g. Cvetko predstavil še podrobnejši okvirni načrt stroškov in prihodkov. 
 

SKLEP: 

Predsedstvo se je seznanilo s pobudo in podpira kadidaturo za organizacijo EP mladink 

2017 in EP mladincev 2018 v javno zasebnem partnerstvu.  
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Ad. 7 

 

Razno 

 

Predsednik se je prisotnim zahvalil in zaključil 40.sejo predsedstva. 

 

 

Ljubljana, 15. September 2015 

 

        Franjo Bobinac 

 

            Predsednik  

           Rokometna zveza Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: 

Goran Zajc 


