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ZAPISNIK 

66. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

katere redni del je potekal v torek, 26.11.2019 ob 10. uri 

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

korespondenčni del v sredo, 27.11.2019 od 09. do 12.ure 

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Bojan Cizej (pooblastilo), Sebastjan Gergeta, 

Tomaž Jontes (pooblastilo), dr. Edi Kolar, Boštjan Kozole, Vanja Lombar (pooblastilo), Janez 

Martinčič, Franci Miklavčič (pooblastilo), Marjan Potokar (pooblastilo), Janko Požežnik, 

Marko Premec (pooblastilo), dr. Bor Rozman (pooblastilo), dr. Marko Šibila, Borut Škabar, 

Roman Volčič. 

ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Zoran Janković, Beno Lapajne, Vanja 

Lombar, Janez Škrabec. 

OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijič, Leopold Kalin, Uroš Mohorič.  

  

DNEVNI RED:  

1. Aktualno dogajanje – diskusija dne 26.11.2019; 

2. Aktualno dogajanje – korespondenčno glasovanje dne 27.11.2019.  

 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 66. sejo predsedstva RZS. 

Ugotovil je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih šestnajst 

(16) članov predsedstva. Predsednik je podal  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

66. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih šestnajst (16) 

od dvaindvajsetih (22) članov predsedstva RZS.  

 

PREDSEDNIK je predlagal dnevni red z eno točko, in sicer aktualno dogajanje v zvezi s 

slovensko moško člansko reprezentanco. 

 

SKLEP 

Člani predsedstva potrjujejo dnevni red 66. seje predsedstva RZS. 

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

 

Ad. 1 

Aktualno dogajanje – diskusija dne 26.11.2019 

 
PREDSEDNIK je povedal, da je sklical sejo predsedstva zaradi dogajanj v reprezentanci, 

odnosov v reprezentanci in  izjave selektorja, ki je razburila rokometno javnost. Kot je že 

povedal v izjavi za javnost, se mu zdi izjava neprimerna. Šport ni samo tekmovanje, saj s 

svojim obnašanje dajemo tudi vzgled mladim igralcem. Izjavo ne moremo interpretirati v 

smislu, da je to stvar stila oz. način motivacije, saj obstajajo določene meje. Namen 

današnje seje ni dokončna odločitev, ampak poglobljena razprava. Prisotne je povabil v 

razpravo. 
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V razpravi so sodelovali Roman Volčič, Sebastjan Gergeta, Uroš Mohorič, Boštjan Kozole, 

Borut Škabar, Janko Požežnik, dr. Edi Kolar, Leopold Kalin, dr. Marko Šibila in Janez 

Martinčič. 

 

PREDSEDNIK se je prisotnim zahvalil za mnenja ter jih informiral, da se bo v kratkem sestal 

s selektorjem in ga informiral, kako razmišljajo odgovorni v Sloveniji. V kolikor bo ocenil, da 

ni več skupne poti, bi želel imeti mandat predsedstva, da sodelovanje s selektorjem prekine. 

Predlagal je, da bi bil drugi del te seje korespondenčen in bi se opravil po pogovoru  s 

selektorjem.  Na seji predsedstva, ki je predvidena za sredino decembra bomo morali že 

imeti rešitev. Rešitev bomo iskali po Sloveniji in Evropi. Iščemo pa vrhunskega strokovnjaka, 

ki ima analitične in motivacijske sposobnosti ter mednarodne izkušnje. O kandidatu bo 

razpravljal kolegij predsednika, za mnenje bo prosil še koga izven kolegija, dokončno 

odločitev pa bo tako ali tako sprejelo predsedstvo.   

 

Ad. 2 

Aktualno dogajanje – korespondenčno glasovanje dne 27.11.2019 

 

Članom predsedstva je bila dne 27.11.2019 ob 09.  uri posredovana glasovnica s predlaganima 

sklepoma - kot nadaljevanje seje z dne 26.11.2019. Do predpisanega roka – 27.11.2019 do 

12. ure so glasovali naslednji člani predsedstva: Franjo Bobinac, Bojan Cizej, Danilo 

Ferjančič, Sebastjan Gergeta, dr. Edi Kolar, Boštjan Kozole, Zoran Janković, Beno Lapajne, 

Janez Martinčič, Franci Miklavčič, Marjan Potokar, Janko Požežnik, Bor Rozman, Sergeja 

Stefanišin, dr. Marko Šibila, Borut Škabar, Roman Volčič. Predsedstvo je soglasno sprejelo 

oba predlagana sklepa: 

 

SKLEP št. 1 

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije z dnem 27.11.2019 prekinja sodelovanje s 
selektorjem moške članske reprezentance Veselinom Vujovićem. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

SKLEP št. 2 
Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije podeljuje mandat predsedniku in kolegiju 
predsednika za dogovore z novim kandidatom za selektorja moške članske 
reprezentance. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 17, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

Glasovnice so del zapisnika.  

 

Ljubljana, 27.11.2019                               Franjo Bobinac 

           

                  Predsednik 

                                                                                             Rokometna zveza Slovenije 


