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ZAPISNIK 

67. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 
ki je bila 11.12.2019 ob 17. uri 

v prostorih InterContinental, Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana.  

 

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Franjo Bobinac, Bojan Cizej (pooblastilo), Tomaž Jontes, 

Zoran Janković  (pooblastilo), Boštjan Kozole (pooblastilo), Beno Lapajne (pooblastilo), 

Janez Martinčič, Franci Miklavčič, Janko Požežnik, dr. Bor Rozman, Sergeja Stefanišin 

(pooblastilo), dr. Marko Šibila, Roman Volčič. 

 

ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Sebastjan Gergeta, dr. Edi Kolar, Vanja 

Lombar, Marko Premec, Marjan Potokar, Janez Škrabec, Borut Škabar. 

 

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

  

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov 64., 65. in 66. seje predsedstva RZS;  
2. Letni plan RZS za leto 2020; 
3. Tekoče zadeve in razno. 

 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 67. sejo predsedstva RZS. 

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

(13) članov predsedstva. Predsednik je podal  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

67. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih trinajst (13) 

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. 

 

Ad. 1 
Potrditev zapisnikov 64., 65. in 66. seje predsedstva RZS;  

 

V nadaljevanju je predsednik prisotne pozval k pripombam na zapisnika 64., 65. in 66. seje 

predsedstva RZS.  

 

GORAN CVIJIĆ je povedal, da na zapisnike ni prispela nobena pripomba.  

 

SKLEP 

Potrdijo in sprejmejo se zapisniki 64. redne in 65. in 66. seje predsedstva RZS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

Ad. 2 
Letni plan RZS za leto 2020 
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PREDSEDNIK je pri letnem planu RSZ za leto 2020 predal besedo Goranu Cvijiću, generalnemu 

sekretarju. 

 

GORAN CVIJIĆ je na kratko povzel vsebinski in finančni del letnega plana RZS za leto 2020.  

 

PREDSEDNIK je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je na glasovanje podal predlog sklepa. 

 

SKLEP  

Predsedstvo potrjuje vsebinski in finančni plan Rokometne zveze Slovenije za leto 2020.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

Ad. 3 
Tekoče zadeve in razno 

 

PREDSEDNIK je pod to točko predal besedo Urošu Bregarju, selektorju ženske članske 

reprezentance Slovenije, ki se je ravno vrnila iz SP 2019 Japonska. Uroš Bregar je izpostavil, 

da je glede na razpoložljiv igralski kader dejstvo, da se Slovenija v zadnjih letih redno uvršča 

na velika tekmovanja uspeh, kot naslednji cilj pa izpostavil preboj na evropsko prvenstvo 

prihodnje leto na Danskem in Norveškem. Dekleta so bile druga najmlajša ekipa tekmovanja 

v Aziji, kar šesterica igralk pa je debitirala na velikem tekmovanju. 

 

PREDSEDNIK je v zvezi z izborom novega selektorja za moško člansko reprezentanco dejal, 

da je po pogovorih z različnimi tujimi strokovnjaki uvidel, da slovenski rokomet in stroka 

onkraj meja premoreta velik ugled in spoštovanje. Bil je mnenja, da je bila menjava na 

trenerskem stolčku reprezentance prava odločitev, ki bo v reprezentanco vnesla novo 

energijo. 

 

PREDSEDNIK je še podal predlog, da se na podpredsedniško mesto za marketinške zadeve 

predlaga Bora Rozmana, ki si to mesto z dosedanjim delom nedvomno zasluži. 

 

SKLEP  

Imenuje se Bora Rozmana za podpredsednik Rokometne zveze Slovenije.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 13, PROTI 0, VZDRŽAN 0). 

 

PREDSEDNIK je ob 18.15 zaključil sejo predsedstva ter se vsem prisotnim zahvalil za 
sodelovanje.  
 

 

Ljubljana, 15.12.2020                               Franjo Bobinac 

           

                  Predsednik 

                                                                                             Rokometna zveza Slovenije 


