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ZAPISNIK 

68. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 
ki je bila v torek, 17.12.2019 ob 10. uri 

v prostorih InterContinental, Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana.  

 

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

(pooblastilo), Tomaž Jontes, Zoran Janković  (pooblastilo), dr. Edvard Kolar, Boštjan Kozole, 

Beno Lapajne, Vanja Lombar, Janez Martinčič, Franci Miklavčič (pooblastilo), Janko Požežnik 

(pooblastilo), Bor Rozman, Sergeja Stefanišin (pooblastilo), dr. Marko ŠIBILA, Borut Škabar 

(pooblastilo), Roman Volčič. 

 

ODSOTNI ČLANI: Blaž Brodnjak, Danilo Ferjančič, Marko Premec, Marjan Potokar, Janez 

Škrabec. 

 

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

  

DNEVNI RED:  

1. Imenovanje selektorja moške članske reprezentance Slovenije.  
 

PREDSEDNIK g. Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 68. sejo predsedstva RZS. 

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

(17) članov predsedstva. Predsednik je podal  

 

UGOTOVITVENI SKLEP 

68. 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 dnevni red in sicer »Imenovanje selektorja moške članske 

reprezentance« 

 

SKLEP 

Potrdi se dnevni red 68. seje predsedstva RZS.  

 

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

 

Ad. 1 
Imenovanje selektorja moške članske reprezentance Slovenije 

 
 

V nadaljevanju je predsednik prisotne informiral, da so sklenili dogovor s švedskim 

selektorjem Ljubomirjem Vranješem, ki je pripravljen prevzeti selektorsko mesto, če ga 

bodo člani predsedstva na današnji seji izvolili. S kandidatom se bodo slišali tudi po video 

konference in imeli možnost zastavili vprašanje. Odprl je razpravo.  
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Po razpravi so preko video konference vzpostavili razpravo z selektorjem, ki se je članom 

predsedstva najprej predstavil ter predstavil tudi poglede na delo s slovensko reprezentanco.  

Izpostavil je, da ima reprezentanca perspektivo in da pozna vse igralce, ki so zelo kakovostni. 

Veselilo bi ga delati s temi fanti.  

 

PREDSEDNIK se je po razpravi selektorju zahvalil ter na glasovanje podal sklep:  

 

SKLEP  

Predsedstvo RZS imenuje Ljubomirja Vranješa za selektorja moške članske 

reprezentance Slovenije do 31.08.2024.  

 

Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 16, PROT 0, VZDRŽAN 1). 

 

PREDSEDNIK je nato v prostore povabil medije, da so novemu selektorju zastavili vprašanja. 

Po končanem pogovoru z mediji je predsednik ob 11.20 zaključil sejo predsedstva ter se 

vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje.  

 

 

Ljubljana, 19.12.2020                               Franjo Bobinac 

           

                  Predsednik 

                                                                                             Rokometna zveza Slovenije 


