ZAPISNIK
48. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 28.06.2017 ob 16:00,
v prostorih Rokometne zveza Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Borut ŠKABAR, Zoran JANKOVIĆ (pooblastilo), Boštjan KOZLE,
dr. Bor ROZMAN (pooblastilo), Bojan CIZEJ (pooblastilo), Beno LAPAJNE, Sergeja STEFANIŠIN
(pooblastilo), Roman VOLČIČ (pooblastilo), Borut HREN (pooblastilo), Marjan POTOKAR
(pooblastilo), Andrej JURATOVEC, mag. Boris NOVAK (pooblastilo), Franci MIKLAVČIČ, dr. Marko
ŠIBILA in predsednik Franjo BOBINAC;
ODSOTNI ČLANI: dr. Robert GOLOB, Boštjan NAPAST, Goran BOJOVIĆ, Janez ŽIVKO, Danilo
FERJANČIČ, Janez ŠKRABEC, Vianej VIŠNJEVEC, Andrej GOMBOŠI.
OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Leopold KALIN.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 46. redne in 47. korespondenčne seje predsedstva RZS;
2. Poročilo o aktivnostih pisarne RZS;
3. Revidirano letno poročilo RZS za leto 2016;
4. Pregled evidentiranih kandidatov v organe RZS;
5. Prenova aktov RZS;
a) Statut RZS;
b) Poslovni o delu Odbora za arbitražo RZS;
6. Termin in dnevni red 28. zasedanja Zbora članov RZS;
7. Sodniška problematika;
8. Imenovanje trenerja reprezentance deklic U-15;
9. Tekoče zadeve in razno.
PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 48. sejo predsedstva RZS.
Ugotovil je, da je prisotnih šest članov predsedstva, devet članov je pooblastilo predsednika.
Skupaj torej 15 članov predsedstva. Predsednik je podal ugotovitveni
SKLEP
48. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 15 od 23
članov predsedstva RZS.
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlagani dnevni red.
SKLEP
Člani predsedstva potrjujejo predlagan dnevni red za 48. sejo predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 1
Potrditev zapisnikov 46. redne in 47. korespondenčne seje predsedstva RZS
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V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnika 46. in 47.
korespondenčne seje predsedstva RZS.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnika ni prispela nobena pripomba.
SKLEP
Potrdita in sprejmeta se zapisnika 46. redne in 47. korespondenčne seje predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 2
Poročilo o aktivnostih pisarne RZS
PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću, generalnemu sekretarju.
GORAN CVIJIĆ je povzel aktivnosti RZS od konca decembra pa do sedaj. Moška članska
reprezentanca je torej osvojila bronasto medaljo na SP Francija, kvalificirali so se tudi na EP
2018 Hrvaška. Mladinci so se kvalificirali na SP 2017 Alžirija, moška kadetska na SP 2017
Gruzija, mlajši kadeti na Olimpijski festival evropske mladine v Györ na Madžarskem, aktivne
so tudi mlajše moške reprezentance.
Ženska članska reprezentanca se je po letu 2005 zopet uvrstila na SP 2017 Nemčija, mladinke
imajo v Celju Evropsko prvenstvo, kadetinje pa EP 2017 II divizije v Makedoniji. Torej so vse
reprezentance v pogonu oz. tekmujejo na velikih prvenstvih.
Na področju marketinga smo vložili veliko v promocijo panoge. Imamo šal, kapo in majico. V
teku so še svinčniki, kar bo pomenilo tudi nove možnosti financiranja.
Podpisali smo novo pogodbo z NLB d.d. za NLB ligo in pa z Slovenskimi železnicami. Prodali smo
tudi tv pravice za moško in žensko člansko reprezentanco. Na socialnih omrežjih smo zelo
prisotni in imamo čedalje več sledilcev. Skupna vrednost objav v času SP je bila 200.000 EUR.
Izvedli smo državno prvenstvo v rokometu na mivki, tudi za mlajše kategorije. 11. Kamp RZS za
nadarjene igralke bo letos v Izoli.
PREDSEDNIK je izrazil navdušenje, da so se prav vse reprezentance uvrstile na velika prvenstva,
Povedal je še, da je moška reprezentanca ena izmed šestih reprezentanc, ki se je od leta 2015
uvrstila na EP, SP in OI.
Predsedstvo RZS se seznanja s poročilom generalnega sekretarja Gorana Cvijića o
aktivnostih pisarne RZS od zadnje seje predsedstva.

Ad. 3
Revidirano letno poročilo RZS za leto 2016
PREDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi smo imeli lani nekaj več minusa kot pretekla leta, kar je bila
posledica povečanih reprezentančnih aktivnosti – oz. uvrstitvi reprezentanc na velika prvenstva
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in pa zmanjšanih sredstev od države. V sistem državnih tekmovanj vložimo 70.000 EUR, saj
klubov dodatno ne moremo več obremenjevati.
PREDSEDNIK je povedal, da bomo težko povezovali zadeve, saj se vse reprezentance
kvalificirajo in je to veliko finančno breme. Vsi športi se borijo za svoj delež. Dvanajst
največjih pokroviteljev športa se je dobilo in pripravili so predlog vladi za davčne olajšave in
ostale davčne zadeve povezane s športom. Državni sekretar je zadolžen za ta projekt.
SKLEP
Predsedstvo se seznanja z revidiranim letnim poročilo RZS za leto 2016 in ga daje
Zboru članov v sprejem.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 4
Pregled evidentiranih kandidatov v organe RZS
PREDSEDNIK je pri tej točki dal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da so za nadomestnega člana Statutarnega odbora prispeli trije
predlogi. Dva kandidata nimata pravne izobrazbe. Ostane torej le Janez Gams.
PREDSEDNIK je informiral, da bi na zasedanju Zbora članov RZS zamenjali dva člana
predsedstva, in sicer dr. Robert Goloba in Boštjana Napasta z Tomažem Jontesom in Blažem
Blodnjakom.
SKLEP
Predsedstvo se seznanja z evidentiranimi kandidati za člane organov RZS ter daje
Janeza Gamsa kot kandidata za nadomestnega člana Statutarnega odbora Zboru
članov RZS v izvolitev.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 5
Prenova aktov RZS
a) Statut RZS;
b) Poslovni o delu Odbora za arbitražo RZS;
PREDSENDIK je podal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da je Upravna enota Ljubljana zavrnila Statut RZS, ki je bil sprejet
na lanskem zasedanju Zbora članov. Statutarni odbor RZS je pripravil dopolnitve. Odbor za
arbitražo je prenovil svoj poslovnik, predvsem v delu, da lahko delujejo tudi korespondenčno.
PREDSEDNIK je predlagal, da se napiše klubom obrazložitev ponovnega sprejemanja Statuta.
3
__________________________________________________________________________________
Zapisnik 48. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 28.06.2017

PREDLOG SKLEPA
1. Predsedstvo se seznanja s predlogom prenovljenega Statuta RZS ter ga daje Zboru
članov RZS v sprejem in potrditev.
2. Predsedstvo se seznanja s predlogom Poslovnika o delu Odbora za arbitraže RZS ter
ga daje Zboru članov RZS v sprejem in potrditev.
3. Predsedstvo se seznanja s predlogom sklepa Odbor za arbitražo RZS, ki predlaga
tarifo takse v višini 200,00 EUR za postopke, v katerih odloča Odbor za arbitražo.
Stroški takse plača tista stranka, za katero se je postopek končal neugodno. Sklep
podaja Zboru članov RZS v sprejem in potrditev.
Sklepi so bili soglasno sprejeti (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 6
Termin in dnevni red 28. zasedanja Zbora članov RZS
PREDSENDIK je predlagal sprejem termina in dnevnega reda 28. zasedanja Zbora članov.
SKLEP
Predsedstvo potrjuje termin – 11.07.2017 ob 17. uri in dnevni red 28. zasedanja Zbora
članov RZS;
DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov zasedanja:
a) delovno predsedstvo (predsednik in dva člana);
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 27. rednega zasedanja Zbora članov RZS;
3. Poročila:
a) Predsednik (Franjo Bobinac - ustno poročilo);
b) Nadzorni odbor (Biljana Lakič);
c) Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila);
d) Statutarni odbor (Toni Janc);
e) Odbor za arbitražo (Tomaž Brcar);
4. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leto 2016;
5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2017;
6. Volitve v organe RZS;
a) Statutarni odbor RZS;
b) Odbor za podelitev priznanj in nagrad RZS;
c) Predsedstvo RZS;
7. Sprejem prenovljenih aktov RZS;
a) Statut RZS;
b) Poslovnik o delu Odbora za arbitražo;
8. Sprejem sklepa o taksi Odbora za arbitražo RZS;
9. Tekoče zadeve in razno;
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Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 7
Sodniška problematika
PREDSEDNIK je povedal, da je vesel, da je danes tukaj tudi Andrej Juratovec. V zadnjem času
je dobil pisne predloge, da bi status sodniške organizacije postavili drugače, da bi se zadeve
bolj formalizirala z namenom, da bi bolje delovale. Predlogi grejo, da bi se šlo v bolj sistemsko
delo s sodniki, mladimi sodniki, da bi bili napredovanja bolj pregledna. Število sodnikov
drastično pada, od leta 2010 naj bi število upadlo za 40%. Sodniki, ki sodijo v Sloveniji, nimajo
informacije o tem, kaj se sodi v okviru EHF-a in IHF-a. Sam tudi ni prejemal poročil o
delovanju. Rad bi natančno analizo delovanja, zato predlga komisijo, ki bo profesionalno
pregledala delovanje. Do 15.07. bi rad predloge rešitve. Sestava komisije bi bila naslednja:
Borut Škabar, Boštjan Kozole, Goran Cvijić, Andrej Juratovec in Maja Šerc. Pozval je Andreja
Juratovca, da pove svoje mnenje.
ANDREJ JURATOVEC je povedal, da že želimo objektivna dejstva, potem sam ne bi smel biti v
tej komisiji. Sodniška organizacija je imela Strokovni odbor, v katerega so bili imenovani dr.
Bor Rozman, dr. Marta Bon in Aleš Praznik. Svet za delegiranje in izobraževanje pa je
sestavljen iz vodje za delegiranje, ki je Tomislav Pajić in sveta za izobraževanje, ki skrbi za
testiranje in izobraževanje sodnikov ter razvijanje mladih sodnikov. Glede drastičnega upada
sodnikov ne ve, od kje so dobili podatek, saj sam pozna društvo, ki ima kar tri kraten porast
sodnikov. Glede mednarodnih sodnikov je povedal, da kar 3 mladi sodniški pari sodijo zunaj in
delajo licenco na EHF sodnika. Število mednarodnih parov pred 25 leti je tudi posledica vpliva
Herberta Jegliča, kot predsednika IHF sodniške komisije. Za vzpostavitev sodniškega sistema bo
RZS potrebovala denar. Sodniškega sistema na prostovoljni bazi ne zna vzpostaviti.
PREDSEDNIK je povedal, da večino klubov deluje na prostovoljni bazi, med drugim tudi
predsedstvo. Po nadaljnji razpravi je predsednik podal sklep:
SKLEP
Predsedstvo RZS imenuje komisijo v sestavi Borut Škabar, Boštjan Kozole, Goran Cvijić,
Andrej Juratovec in Maja Šerc za pripravo analize sodniškega delovanja, in sicer do
15.07.2017.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 8
Imenovanje trenerja reprezentance deklic U-15
PRDSEDNIK je predal besedo Goranu Cvijiću.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da smo dvakrat objavili razpis za trenerja, vendar se ni nihče javil.
Jernej Rantah dela že od meseca februarja in bi ga od tedaj tudi potrdili kot trenerja.
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SKLEP
Predsedstvo imenuje Jerneja Rantaha za trenerja reprezentance deklic U-15 od
01.02.2017 do 31.08.2020.
Sklep je bil soglasno sprejet (15 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 9
Tekoče zadeve in razno
Člani predsedstva so diskutirali o prijateljskih tekmah moške članske reprezentance s Hrvaško,
ki bosta 26.10.2017 v Sloveniji in 28.10.2017 v Zagrebu. Predsednik je predlagal, da bi bila
lokacija Ljubljana –Stožice. Na tej tekmi bi se poslovili od vseh reprezentantov, od katerih se
še nismo. Naredili bi velik celodnevni spektakel, morda organizirali tudi tekmo s preteklimi
reprezentanti, sam predlaga selektorja Deniča in Požuna.
BENO LAPAJNE je predlagal, da bi se reprezentanco iz EURO 2004 Slovenija predlagalo za
Bloudkovo priznanje, saj iz tega izhajajo določene bonitete oz. statusne pravice, kot je
dodatek k pokojnini. Da se predlaga reprezentanca za nazaj ni nič nenavadnega. Bronasti
fantje iz SP 2017 avtomatsko dobijo pa novem zakonu te statusne pravice, za srebrne iz EURO
2004 pa je potrebno Bloudkovo priznanje.
PREDSEDNIK in PODPRESEDNIK Boštjan Kozle sta načeloma podprla predlog, vendar bi o zadevi
še premislili.
FRANCI MIIKLAVČIČ je predlagal, da bi klubom poslali obvestilo o tem, kaj prinaša nov zakon o
športu.
GORAN CVIJIĆ je povedal, da bomo poslali zapisnik Statutarnega odbora, kjer so obravnavali to
temo in zaključili, da nam ne prinaša nič novega.
Ob 18.00 je predsednik zaključil sejo in se zahvalil prisotnim za sodelovanje.
Ljubljana, 15.07.2017

Franjo Bobinac
Predsednik
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