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ZAPISNIK 
83. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 20.01.2022 ob 17.00 preko spletne aplikacije MS Windows.  
 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Sebastjan Gergeta, Borut Hren, Igor Jakovac, Zoran 
Janković (pooblastilo predsedniku), Tomaž Jontes, Boštjan Kozole, Bor Rozman, Beno Lapajne, Vanja 
Lombar, Miša Marinček (pooblastilo predsedniku), Janko Požežnik, Jernej Smisl, Gregor Šuštaršič, dr. 
Marko Šibila, Borut Škabar, Roman Volčič; 
 
ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Dejan Hreščak,  Janez Škrabec, Blaž Urbanija; 
 
OSTALI PRISOTNI: Goran Cvijić, Leopold Kalin, Uroš Mohorič, Irena Starc.  
 
DNEVNI RED:  

1. Nastop moške članske reprezentance na EP 2022 Madžarska, Slovaška.  
 

PREDSEDNIK  g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 83. izredno sejo predsedstva RZS. 
Ugotovil je, da je seje predsedstva sklepčna, saj je skupaj s pooblastili prisotnih sedemnajst (17) članov 
predsedstva.  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
83. izredna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih sedemnajst (17) 
od dvaindvajsetih (22) članov predsedstva RZS.  

 
PREDSEDNIK je na glasovanje podal predlog dnevnega reda 83. seje. 
  

SKLEP 
Potrdi se dnevni red 83. seje predsedstva RZS.  

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

Ad. 1 
     Nastop moške članske reprezentance na EP 2022 Madžarska, Slovaška.  

 
PREDSEDNIK je povedal, da smo glede rezultata moške članske na EP 2022 vsi zelo razočarani. Še bolj  

pa z nastopom in načinom. Selektor Vranješ bo v dveh tednih naredil analizo prvenstva. Z njim se je že 

pogovoril in mu povedal, da ne vidi več možnosti za nadaljnjo sodelovanje. Selektor je prevzel svojo 

odgovornost. Pogovor je bil zelo profesionalen. Predlagal bi, da ga razrešimo in da sprejmemo 

sporazum o prekinitvi sodelovanja. Dosegli smo že, da se je pogodbena obveznost zmanjšala na pol.  

Vsi moramo prevzeti svoj del odgovornosti, tudi strokovni štab. Objektivna odgovornost je seveda 

selektorjeva.  

V nadaljevanju bi se zmenili nadaljnje korake. Predsedstvo bi imenovalo ozek team, v katerega bi bil 

vključen tudi predsednik Strokovnega sveta RZS. Postopek izbora novega selektorja bi moral biti 

končan v 2 – 3 tednih. Besedo je predal Urošu Mohoriču, direktorju reprezentance.  
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UROŠ MOHORIČ je povedal, da je razočaran nad rezultatom. Priprave so relativno dobro potekale, z le 

nekaj covid okužbami. Dve pripravljalni tekmi sta bili zaradi okuženosti nasprotne ekipe odpovedane. 

Ekipa je bila v celotni zasedbi. Motivacija je bila v štartu zelo visoka. Tekmo z Makedonijo smo dobro 

začeli ter jo pripeljali varno do konca. Danci so nam v 2. polčasu pobegnili, ekipa se je popolnoma 

predala. V tekmo s Črno goro smo šli morda s podcenjevanjem nasprotnika, kljub opozarjanju štaba, 

da ima Črna gora močno željo po zmagi, ki je na koncu tudi res zmagala. Odgovornost je na štabu in 

igralcih. Kot prvi razlog za tak neuspeh je bilo podcenjevanje, kot drugi pa razhajanje v mentaliteti oz. 

načinu posredovanja informacije med selektorjem in igralci.  

GORAN CVIJIĆ je povedal, da bi težko kaj dodal. Ni vedel, zakaj tak padec v igri. Na treningu so delovali 

zelo motivirano. Reprezentanca se ni borila.  

DR. MARKO ŠIBILA je povedal, da je Strokovni svet že razpravljal o nastopu moške reprezentance na 

EP, sicer na podlagi omejenih informacij. Naredili so kratko analizo in vsi člani so presenečeni in 

razočarani. Gotovo je situacija večplastna, na prvi pogled se ne vidijo pasti. Izpostavil je poročilo 

Matjaža Tominca izpred 15 let in očitno se stvari niso kaj dosti spremenile kar se tiče odnosov. Menil 

je, da se pretirano poudarja kvaliteta igralcev, ki spet ni tako visoka. Igralci sicer igrajo v velikih klubih, 

vendar tam nimajo velike vloge. V Sloveniji smo imeli včasih kar nekaj dobrih klubov, sedaj pa že 19-

letni igralci odhajajo v tujino.  

BOŠTJAN KOZOLE se je pridružil mnenju dr. Marka Šibile. Vranješ je imel ob imenovanju veliko 

podporo. Z izrednimi razmerami zaradi koronavirusa je izgubil stik in stvari so se začele odvijati na 

slabše. Največjo odgovornost nosi on in pa vsi ob njem. Najprej moramo videti poročilo selektorja, 

vendar z nezaupnico ne bomo vsega rešili. V desetih letih smo beležili vrhunske rezultate, pa tudi 

slabše. Kot osebnost se je zelo potrudil, vendar ne vidi več poti nazaj. Nezaupnico bo podprl.  

ROMAN VOLČIČ je menil, da je na začetku motivacija vedno visoka, zato so rezultati. Kasneje se zadeve 

spremenijo. Zelo je bil razočaran nad pristopom v obrambi.  

JERNEJ SMISL se je strinjal, da je bil nastop neuspešen. Od Švedske dalje je bil trend upadanja. Uroš 

Mohorič je navedel, da sprejemanje navodil ni bilo uspešno. To se je videlo od daleč. V kolikor se je to 

dogajalo že prej, bi bilo prav, da bi se na to opozorilo. Vzpostaviti je potrebno mehanizem za izbor 

selektorja. Strokovni štab bi moral identificirati težave že prej, saj se gotovo niso pojavile čez noč.  

FRANJO BOBINAC je povedal, da sprejema svojo odgovornost. Enako mora veljati za vse ob igrišču in 

izven igrišča; generalni sekretar, direktor, pisarna.  

BENO LAPAJNE je menil, da si moramo naliti čistega vina. Naši igralci niso tako dobri, kot mislijo, da so. 

Igralci pridejo v reprezentanco brez cilja in nacionalnega naboja. To je videl že na polfinalu na 

Švedskem. Nimajo zaupanja vase. Če bi Kiril igral na tekmi z Makedonijo, bi tudi to tekmo izgubili. Če 

se »mindset« igralcev ne bo spremenil, ne bo pozitivne spremembe. Strinja se z menjavo trenerja.  

BOR ROZMAN je menil, da moramo najti ustreznega selektorja za igralski kader, ki ga imamo. Standard 

ni sam  po sebi umeven. Žal smo z rezultatom padli v brezno. S tovrstnimi rezultati žal ne moremo 
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konkurirati drugim športom pri iskanju sponzorjev. Reprezentanca je vsem odprla možnosti. Podprl je 

idejo o razrešitvi.  

GREGOR ŠUŠTARŠIČ je povedal, da je razočaranje veliko. S takimi rezultati padamo in dolgoročno to ni 

dobro za rokomet. Upa, da se najde nov selektor, ki bo Slovenijo dal nazaj na zemljevid.  

TOMŽA JONTES je menil, da vse to vpliva tudi na sponzorske odnose, saj podjetja zamrzujejo sredstva. 

Odbojka in košarka sta zaradi uspešnosti velika konkurenta.  

PREDSENIK je bo koncu razprave predlagal sprejem naslednjega  

SKLEP-a 

Predsedstvo RZS izglasuje nezaupnico selektorju moške članske reprezentance Ljubomirju Vranješu 

ter pooblašča vodstvo RZS, da doseže sporazumno prekinitev pogodbe.  

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

SKLEP 

Predsedstvo RZS pooblašča predsednika RZS, podpredsednika Boštjana Kozoleta, Bora Rozmana,  dr. 

Marka Šibilo, Bena Lapajneta za izbor kandidata za novega selektorja.  

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

PREDSEDNIK je povedal, da bo izbor prediskutiral tudi celoten Strokovni svet. Prednost bomo dali 

domačemu trenerju. V 2-3 tednih bomo sklicali novo predsedstva, ki bo obravnavalo predlog 

selektorja. Ob 18.15 je zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.  

 
 
Ljubljana, 1.2.2022                               Franjo Bobinac 
           

   Predsednik 
                                                                                                         Rokometna zveza Slovenije 


