ZAPISNIK
37. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 27.maja.2015 ob 13 uri,
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana.

PRISOTNI ČLANI PREDSEDSTA: Zoran JANKOVIĆ (po pooblastilu), Borut ŠKABAR, Bojan CIZEJ,
Boštjan KOZOLE, Andrej PUCER, dr. Bor ROZMAN, Janez ŽIVKO (po pooblastilu), Janez ŠKRABEC
(po pooblastilu), mag. Boris NOVAK (po pooblastilu), Sergeja STEFANIŠIN (po pooblastilu),
Franci MIKLAVČIČ (po pooblastilu), Marko PLANINC (po pooblastilu), Aleš ZORKO, Marjan
POTOKAR, Danilo FERJANČIČ (po pooblastilu), dr. Robert GOLOB (po pooblastilu), Gorazd ŠKOF
(po pooblastilu), Andrej GOMBOŠI (po pooblastilu), dr. Primož PORI (po pooblastilu) in
predsednik Franjo BOBINAC
ODSOTNI ČLANI: Boštjan NAPAST, Andrej JURATOVEC, Martin HEBAR
OSTALI PRISOTNI: Goran CVIJIĆ, Veselin VUJOVIĆ, Uroš ŠERBEC, Uroš MOHORIČ, mediji;

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 36. redne seje predsedstva RZS;
2. Razrešitev dosedanjega selektorja moške rokometne reprezentance Slovenije in
imenovanje novega;
3. Predlog za ustanovitev »Zveze velikih športnih zvez Slovenije«;
4. Tekoče zadeve in razno;

Predsednik g.Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 37. sejo predsedstva RZS.
Še posebej je pohvalil medije, ki so se udeležili seje v rekordnem številu.
Ugotovil je, da je predsedstvo skupaj s pooblastili sklepčno in lahko začne z delom.
SKLEP:
37. seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 20 od 23
članov predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (20 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
Predsednik je predlagal, da se zamenjata druga in tretja točka dnevnega reda, kar so člani
predsedstva soglasno potrdili.
SKLEP:
Zamenjata se druga in tretja točka dnevnega reda in potrdi se dnevni red 37. seje
predsedstva RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet (20 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).
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Ad. 1
Potrditev zapisnika 36. redne seje predsedstva RZS
Predsednik je pozval k pripombam na zapisnik 36.seje predsedstva RZS. G. Goran Cvijić je
povedal, da na objavljene zapisnike ni prispela nobena pripomba, zato predlaga predsedstvu,
da ga sprejme. Predlog je predsednik dal na glasovanje. Prisotni so soglasno sprejeli zapisnik.
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 37. redne seje predsedstva RZS;
Sklep je bil soglasno sprejet (20 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 2
Predlog za ustanovitev »Zveze velikih športnih zvez Slovenije«
Predsednik je podrobneje pojasnil predlog za ustanovitev »Zveze velikih športnih zvez
Slovenije«. Člani so se strinjali, da RZS pristopi k ustanovitvi in sprejme statut ZVZ zato je
predsednik dal na glasovanje sklep, ki je bil soglasno sprejet.
SKLEP:

Rokometna zveza Slovenije skupaj z Nogometno zvezo Slovenije, Hokejsko zvezo
Slovenije, Košarkarsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije in Atletsko zvezo
Slovenije ustanovi in postane članica ZVEZE VELIKIH ŠPORTNIH ZVEZ
SLOVENIJE (ZVZ) in skupaj z ustanovnimi članicami sprejme Statut ZVZ
Sklep je bil soglasno sprejet (20 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 3
Razrešitev dosedanjega selektorja moške rokometne reprezentance Slovenije in
imenovanje novega

Uvodoma je predsednik pohvalil delo in uspehe dosedanjega selektorja g. Borisa Denića.
Pojasnil je tudi kako je potekala izbira med kandidati za novega selektorja.
Predstavil se je tudi g. Vujović in predstavil svojo vizijo dela z reprezentanco.
Prisotni člani so postavili kandidatu tudi nekaj vprašanj.
Predsednik predlagal predsedstvu, da sprejme sporazumno prekinitev sodelovanja z g. Borisom
Denićem in na mesto novega selektorja imenuje Veselina Vujovića, za pomočnika selektorja pa
Uroša Šerbca, kar so člani predsedstva soglasno sprejeli.
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SKLEP:
Predsedstvo RZS potrjuje sporazumno prekinitev sodelovanja z Borisom Deničem,
dosedanjim selektorjem moške rokometne reprezentance Slovenije. Na položaj novega
selektorja se imenuje g. Veselin VUJOVIĆ za pomočnika selektorja pa g. Uroš ŠERBEC.
Sklep je bil soglasno sprejet (20 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH).

Ad. 4
Tekoče zadeve in razno

Predsednik se je zahvalil vsem sodelujočim za sodelovanje in sejo zaključil ob 13:45.
Ljubljana, 27.maj.2015
Franjo Bobinac
Predsednik
Rokometna zveza Slovenije

Zapisal:
Goran Zajc
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