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Zapisnik 25. volilnega zasedanja
zbora članov Rokometne zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 15.10.2014 ob 16.30 uri v
prostorih Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI ČLANI: RK AJDOVŠČINA (Leopold Kalin), DRŠ ALENA MIHALJA (Samo Kuzma), RD
ALPLES ŽELEZNIKI (Uroš Mohorič), ŽRK BRANIK MARIBOR (Samo Kuzma), ŽRK BREŽICE (Aleš
Zorko), RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (Jernej Smisl), RK ĆRNOMELJ (Samo Kuzma), GRK GEN
–I ZAGORJE (Goran Cvijić), RK GORENJE VELENJE (Tomaž Juršič), RK ILIRSKA BISTRICA
(Milan Uljan), RD JADRAN BLUEMARINE HRPELJE-KOZINA (Borut Škabar), RK JERUZALEM
ORMOŽ (Martin Hebar), Ž.U.R.D. KOPER (Igor Poklar), RD KOPER 2013 (Vianej Višnjevec),
RK KRIM MERCATOR (Deja Ivanovič), MRK KRKA (Samo Kuzma), ŽRK KRKA NOVO MESTO
(Franci Miklavčič), RK KRŠKO (Goran Cvijić), RK LJUBLJANA (Tina Kravanja), RK MARIBOR
BRANIK (Goran Cvijić), RD MOŠKANJCI-GORIŠNICA (Goran Cvijić), RK OLIMPIJA (Roman
Volčič), RK POMURJE (Martin Hebar), RD RUDAR (Žarko Sladić), RD SLOVAN (Samo Kuzma),
RK SLOVENJ GRADEC 2011 (Leopold Kalin), RK SVIŠ IVANČNA GORICA (Marjan Potokar), RK
ŠKOCJAN (Franci Miklavčič), RK TIVOLI (Jure Ocepek), RK TRIMO TREBNJE (Anton Janc), RD
URBANSCAPE LOKA (Samo Kuzma), ŽRK VEPLAS VELENJE (Tomaž Juršič), ZRTS (Uroš
Mohorič), ZDRSS (Andrej Juratovec) in predsednik FRANJO BOBINAC;
ODSOTNI ČLANI: RK ADRIA TRANSPORT LOGATEC, DRŠ ALEŠA PRAZNIKA, ŽRK ANTRUM
SEŽANA, RK ARCONT RADGONA, RK BREŽICE, RK BURJA ŠKOFIJE, ŽRK CELJE CELJSKE
MESNINE, RK CERKLJE, RK CIMOS KOPER, RK COLJ, MRD DOBOVA, RK DOL TKI HRASTNIK, RK
DRAVA PTUJ, RK GRČA KOČEVJE, RK GROSUPLJE, RD HERZ ŠMARTNO 99, RK IDRIJA, RD
ISTRABENZ PLINI IZOLA, ŽRK IZOLA, RD JADRAN 2009 HRPELJE KOZINA, ŽRK KOČEVJE, ŠD RK
KRIM, RK KRONOS, ŽRD LITIJA, RZ MARIBOR BRANIK, ŽRK MERCATOR TENZOR PTUJ, RK
METLIKA, ŽRK MILLNNIUM SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, RK MITOL SEŽANA, ŽRK MLINOTEST
AJDOVŠČINA, ŠD RK MOKERC – IG, RK NAKLO PEKO TRŽIČ, RK NAZARJE, RK NOVA GORICA,
MARK OLIMPIJA, TVD PARTIZAN DUPLJE, RK PIRAN, ŠD POLJE, RK POMURJE, RK PREDDVOR,
ŠD RŠ PTUJ, RK RAČE, RK RADEČE – MIK CELJE, RK RADOVLJICA, DRŠ RAVNE NA KOROŠKEM,
RD RIBNICA, RK SAVA KRANJ, RK SEVNICA, RK ŠEMPETER-VRTOJBA, ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA
PEČJAK, ŽRK TRŽIČ, RK VELIKA NEDELJA CARRERA OPTYL, ŠD RŠ VRHNIKA, RK ZELENE
DOLINE ŽALEC.
OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Samo Kuzma, Leopold Kalin, mediji.
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 24. zasedanja zbora članov RZS;
3. Volitve predsednika in članov predsedstva Rokometne zveze Slovenije;
4. Tekoče zadeve in razno.
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PREDSEDNIK RZS je pozdravil vse prisotne in odprl 25. volilno zasedanje zbora članov RZS.
Podal je informacijo verifikacijske komisije, da je bilo ob 16.30 uri ugotovljeno, da je od
89 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 35. 25. volilno zasedanje zbora članov
RZS torej ni bilo sklepčno. Skladno s statutom RZS se zasedanje opravi pol ure kasneje z
istim dnevnim redom.
SKLEP
25. volilno zasedanje zbora članov ni bilo sklepčno, saj je bilo ob 16.30 uri
ugotovljeno, da je prisotnih 35 od 89 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja.
Skladno s statutom RZS se je zasedanje pričelo pol ure kasneje z istim dnevnim
redom.
PREDSEDNIK je pozval k pripombam na dnevni red. Ker pripomb ni bilo, je predlagal
SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 25. volilnega zasedanja zbora članov RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 35/PROTI 0/VZDRŽAN 10).

Ad 1.
Izvolitev organov zasedanja
Pri točki izvolitve organov 25. zasedanja zbora članov RZS je predsednik podal predlog za
člane delovnega predsedstva: Franjo Bobinac – predsednik – član, Anton Janc – član, Martin
Hebar – član. Nato je podal predlog za člane verifikacijske komisije: Goran Cvijić –
predsednik, Uroš Mohorič – član, Tomaž Juršič - član. Za člane volilne komisije so bili
predlagani: Marjan Potokar – predsednik, Sonja Čotar – članica, Aleš Zorko – član. Za
zapisnikarja se je predlagalo Ireno Starc, za overovatelja zapisnika pa Leopolda Kalina in
Sama Kuzma. Predsednik je na glasovanje podal
SKLEP
1. Izvolijo se Franjo Bobinac – predsednik, Anton Janc – član, Martin Hebar – član v
delovno predsedstvo 25. volilnega zasedanja zbora članov RZS.
2. Izvolijo se Goran Cvijić – predsednik, Tomaž Juršič – član, Uroš Mohorič - član v
verifikacijsko komisijo 25. volilnega zasedanja zbora članov RZS.
3. Izvolijo se Marjan Potokar – predsednik, Sonja Čotar – članica, Aleš Zorko - član v
volilno komisijo 25. volilnega zasedanja zbora članov RZS.
4. Izvolijo se Irena Starc za zapisnikarja ter Leopolda Kalina in Sama Kuzmo za
overovatelja zapisnika 25. volilnega zasedanja zbora članov RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 35/PROTI 0/VZDRŽAN 10).
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Ad 2.
Obravnava in potrditev zapisnika 24. izrednega zasedanja zbora članov
PREDSEDNIK je pozval prisotne na pripombe na zapisnik 24. izrednega zasedanja zbora
članov RZS. Ker pripomb ni bil je predsednik podal na glasovanje
SKLEP
Sprejme in potrdi se zapisnik 24. zasedanja zbora članov RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 35/PROTI 0/VZDRŽAN 10).

Ad. 3
Volitve predsednika in članov predsedstva Rokometne zveze Slovenije
PREDSEDNIK je pri tej točki najprej predstavil preteklo delo in dosežke. Menil je, da se je
marsikaj doseglo. Svoje razmišljanje je strnil v štiri sklope.
Glede reprezentanc je izpostavil rezultata moške članske reprezentance v Španiji leta 2013
in v Srbiji leta 2012, reprezentanca se je uvrstila tudi na SP 2015 Katar. V Katarju lahko
uspeh ponovi, vendar na reprezentanco ne bomo vršili nobenega pritiska. Reprezentanti si
bodo sami postavili visoke cilje. Trdno verjame, da bodo na igrišču dokazali kvaliteto.
Zlata medalja kadetov v Nanjingu na MOI je še eden izmed uspehov moških reprezentanc.
Sam jih je pričakal ob prihodu domov. Za bodočnost slovenskega moškega rokometa se ni
za bati. Tudi za ženskega ne. Starejši dečki so v Utrechtu 2013 na EIOF dosegli zlato
medaljo. Ženske reprezentance gredo z nekaj letnim zamikom za moškimi. Zmaga ženske
reprezentance za en gol v pripravljalnem obdobju v Črni gori je dober signal za naprej.
Kar se tiče klubov, je povedal, da je potrebno sodelovanje velikih klubov z manjšimi. Veliki
klubi so dosegali izredne uspehe v evropskih tekmovanjih.
Glede sodnikov in trenerjev je poudaril, da ta dva stebra rokometa zelo dobro sodelujeta.
Trenerji so se posvetili izobraževanju, EHF pro-master coach naziv je doseglo kar 22
trenerjev.
Omenil je še, da je RZS začela s projektom fair play. V mlajših starostnih kategorijah je
bila dosežena velika gledanost. RZS je pričela s slovesno podelitvijo priznanj za naj igralce.
Omenil je še ostale projekte, ki nemoteno in uspešno funkcionirajo; mini rokomet in
zaključni festivali, športni kamp, rokometni oddelek Gimnazije Šiška.
Posebno pozornost je RZS posvečala rokometu na mivki. Cilj je ustvariti reprezentančno
selekcijo v rokometu na mivki, saj postaja ta vedno bolj priljubljen. Rokomet ima največ
kategoriziranih športnikov. Trenutno je vključenih 7000 igralcev in igralk. RZS sodeluje tudi
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pri humanitarnih projektih kot je Beli obroč, Podari majico, pomoč nekdanjemu
reprezentantu.
Šport klub prenaša najmanj 12 tekem 1. NLB Leasing lige. Tudi tekme članske
reprezentance dosegajo rekordno gledanost. RZS ima tudi svoj kanal na Youtubu.
Vzpostavilo se je sodelovanje z Gea collegom, ki je uradni partner za izobraževanje igralk
in igralcev ter z Iransko rokometno zvezo, ki si želi prenosa slovenskega znanja.
Predsednik je predstavil še plane za SP Katar in povedal, da se je RZS tega lotila zelo
profesionalno. Želimo narediti športni in poslovni dogodek, družabni dogodek, ki bo dobro
medijsko pokriti. Želimo združiti slovenske in katarske poslovneže. Nagovarjamo tako tiste,
ki bi vlagali v Sloveniji, želimo pa predstaviti tudi slovenska podjetja. Borut Pahor je
sprejel povabilo in postal častni pokrovitelj tega dogodka.
Glede finančne situacije in sponzorjev, je povedal, da je finančna situacija zelo stabilna.
RZS tekoče posluje z dobičkom in je v dobri finančni kondiciji. Hvaležni smo dolgoletnim
pokroviteljem. Ves čas je treba biti v bitki za dodatna sredstva. Proračun je 1, 2 mio EUR
in danes bistveno večji del predstavljajo sredstva RZS, ne pa državna.
Menil je, da se je potrebno na organizacijskem področju lotiti sistema licenciranja.
Podpora pisarne je že boljša kot je bila v preteklosti. Obstajajo tudi kritike, ki so večinoma
upravičene. Namen imajo sicer dober in premiki so dobri in pozitivni. Narediti je potrebno
več na tekmovalnih sistemih.
Glede razvoja stroke je izrazil svoje nezadovoljstvo. Zadnje leto je zadeva zastala. V
okviru predsedstva bo dal bo pobudo za ponovno vzpostavitev. Največji strokovnjaki se
bodo zbrali in upa, da b tak organ predsedstvo sprejelo.
Ob koncu svojega nagovora je izrazil željo, da moramo držati skupaj tudi naprej. Zahvalil
se je za podporo v preteklosti. S tem nagovorom tudi vlaga kandidaturo za predsednika RZS
za naslednje štiriletno obdobje. Na glasovanje je podal sklep o izvolitvi njega kot
predsednika, sam pa se je glasovanja vzdržal.
SKLEP
Imenuje se Franjo Bobinac za predsednika Rokometne zveze Slovenije za naslednje
mandatno obdobje.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 34/PROTI 0/VZDRŽAN 1).
Predsednik je še povedal, da ima kot predsednik možnost predlagati 11 članov
predsedstva, ki predstavljajo kapitalski del; Bojan Cizej (Pivovarna Laško), Danilo
Ferjančič (Porsche Slovenija), dr. Robert Golob (GEN-I), Boštjan Kozole (Evrosad), Boštjan
Napast (Geoplin), mag. Boris Novak (Pošta Slovenije), Andrej Pucer (NLB Leasing), dr. Bor
Rozman (Gorenje), Borut Škabar (Bluemarine), Janez Škrabec (Riko), Janez Živko (Petrol).
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SKLEP
Na predlog predsednika se za člane predsedstva imenujejo; Bojan Cizej, Danilo
Ferjančič, dr. Robert Golob, Boštjan Kozole, Boštjan Napast, mag. Boris Novak,
Andrej Pucer, dr. Bor Rozman, Borut Škabar, Janez Škrabec, Janez Živko.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 35/PROTI 0/VZDRŽAN 10).
PREDSEDNIK je ob 17.15 zaključil zasedanje zbora članov RZS ter se vsem zahvalil za
prisotnost in sodelovanje.
Ljubljana, 22.10.2014

Franjo Bobinac
Predsednik RZS

Overovatelji zapisnika:

Leopold Kalin
Samo Kuzma
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