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ZAPISNIK 
10. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila  v sredo, 13. januarja 2010 ob 15:30 uri  
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9 e, 1000 Ljubljana. 

 
 
PRISOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Matjaž AVSEC, Jože GALOF, Karlo KASTELIC Dušan 
KECMAN, Izidor KRIVEC, Boštjan KOZOLE, Janez MARTINČIČ, Franci PLIBERŠEK, Vesna PUŠ, 
Janko STREL, dr. Marko ŠIBILA. 
 
ODSOTNI ČLANI: dr. Marta BON, Zoran JANKOVIČ, Franc KRAŠOVEC, Beno LAPAJNE, 
Boštjan NAPAST, Aleš PRAZNIK, Andrijana STARINA KOSEM, Boško ŠROT. 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 8. in 9. seje predsedstva RZS;   
2. Evropsko prvenstvo za člane 2010 Avstrija;  
3. Sodelovanje ZDRSS – ZROPS – RZS; 
4. Tekoče zadeve in razno.  
 
PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 10. sejo predsedstva RZS. 
Povedal je, da je bil glavni namen današnje seje, da se predsedstvo informira, kaj se 
dogaja z moško člansko reprezentanco ter da se  zavzame stališče glede morebitnih 
nagrad. V nadaljevanju je podal informacijo, da je prisotnih 12 od 21 članov predsedstva 
RZS. Podal je ugotovitveni  
 
SKLEP 
10. seja predsedstva Rokometne zveze Slovenije je sklepčna saj je prisotnih 12 od 21 
članov predsedstva RZS.  
 
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda.  
 
JOŽE GALOF je predlagal, da se tretja točka izvzame iz dnevnega reda. 
  
PREDSEDNIK je potrdil predlog, s pripombo, da ZDRSS in ZROPS skušajo do konca januarja 
najti kompromis in rešitev. Dodatna diskusija na to temo bo mogoča pod točko razno. 
Podal je   
 
SKLEP 
Potrdi se dnevni red 10. seje predsedstva RZS s predlagano pripombo. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
 

Ad. 1 
 
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam na zapisnik 8. in 9. seje predsedstva.  
 
JOŽE GALOF je pripomnil, da je storjena napaka pri navedbah prisotnih in odsotnih članov 
predsedstva zapisnika 8. seje predsedstva.  
 
JANEZ MARTINČIČ je podal pobudo, da se v zapisnik korespondenčne seje v bodoče napiše, 
kdo vse je glasoval.  
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PREDSEDNIK je potrdil pripombe ter podal sklep:  
 
SKLEP  
Sprejme in potrdi se zapisnik 8. seje predsedstva RZS s popravkom in zapisnik 9. 
korespondenčne seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
 
TOMAŽ JERŠIČ je pri tej točki na hitro omenil glavne aktivnosti RZS od zadnje seje 
predsedstva, kljub temu, da te točke ni na dnevnem redu. Pomembnejša aktivnost je bila 
oblikovanje delovne skupine za pripravo kriterijev za zaposlovanje športnikov rokometašev 
v državni upravi. RZS je na OKS in MŠŠ poslala predlog za spremembo obstoječega stanja. 
Na naslednji seji IO bo OKS obravnaval tudi to tematiko.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da je tudi RK Gorenje je napisal pismo o tem,  da bi spremenili 
davčno zakonodajo na področju športa, sponzorstva, donatorstva. Prosil je tudi medije za 
podporo na to temo. Delež denarja za šport in za kulturo je neproporcionalno razdeljen, 
saj kultura dobi veliko več. To bi bilo potrebno spremeniti, saj je šport pomemben 
ambasador države.  

 
Ad. 2 

 
Pri točki EP 2010 Avstrija je predsednik predal besedo direktorju reprezentanc Romanu 
Pungartniku.  
 
ROMAN PUNGARTNIK je orisal potek priprav moške članske reprezentance. Povedal je, da 
so pogoji na pripravah vrhunski. Reprezentanco so poskušali približati medijem, navijačem 
in sponzorjem, saj potrebujejo čim širšo podporo. Večjih poškodb pri igralcih ni.  
Za dosego vrhunskih rezultatov so potrebne tudi določene nagrade. Igralci so se 
pogovarjali, kaj želijo. Pripravili so predlog nagrad, kjer se postavlja vprašanje, kaj sploh 
je uspeh. Uspeh bi bil za slovensko reprezentanco polfinale. Osvojitev medalje so 
ovrednotili na sledeč način: 350.000 EUR za zlato medaljo, 250.000 EUR za srebrno, 
150.000 EUR za bronasto. V preteklosti so bile nagrade še višje, vendar so glede na 
trenutno stanje predlagali nižje nagrade.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da za avtomatsko uvrstitev na SP, ki jo lahko prinese 4. ali 5. 
mesto predlaga 100.000 EUR nagrade.  
 
ROMAN PUNGARTNIK je podal še predlog za nadomestilo, ki bi bilo razdeljeno v dve 
kategoriji. V reprezentanci je 22 igralcev, tako nosilci igre kot tisti mlajši. Vsi ne morejo 
biti v isti kategoriji, zato je prva kategorija ovrednotena 3000 EUR, druga pa 1000 EUR.  
Nagrade bi se med igralce in vodstvo razdelile v razmerju 80:20. Zahvalil se je še medijem, 
sponzorjem in navijačem ter pisarni RZS. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da vsak član predsedstva dobi dve karti za vse tekme prvenstva.  
 
JOŽE GALOF je predlagal povišanje na 400.000 EUR za zlato medaljo.  
 
PREDSEDNIK je podprl predlog, saj teh dodatnih 50.000 EUR ob takem uspehu ne bi bilo 
problem dobiti. Na glasovanje je dal predlog 
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SKLEP 
1. Predsedstvo potrjuje predlog nagrad za moško člansko reprezentanco za uspeh 

na EP 2010 Avstrija; 400.000 EUR za zlato medaljo, 250.000 EUR za srebrno 
medaljo, 150.000 EUR za bronasto medaljo, 100.000 EUR za direktno uvrstitev 
na SP 2011. Nagrade se razdelijo med igralce in vodstvo v razmerju 80 (igralci) 
: 20 (vodstvo). 

 
2. Predsedstvo potrjuje tudi predlog nadomestil za udeležbo na pripravah in na 

evropskem prvenstvu, in sicer za prvo kategorijo igralcev 3.000 EUR in za 
drugo kategorijo igralcev 1.000 EUR.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
PREDSEDNIK je zaključil točko ter podal reprezentanci lepe pozdrave od predsedstva, ki jih 
podpira in verjame vanjo.  

 
 

Ad. 4 
 

PREDSEDNIK je pri tej točki povedal, da so velika pomanjkljivost funkcioniranja RZS prav 
akti RZS. Pisarna naj te zadeve čim prej premakne naprej. 
 
TOMAŽ JEŠRIČ je povedal, da so pristopili k obnovi aktov. Vabilu so se odzvali vsi 
predsedniki komisij, ki so že začeli z izmenjavo mnenj. Izrazil je še upanje, da se bodo akti 
sprejeli pred pričetkom tekmovalne sezone.  
 
PREDSEDNIK je omenil še 60 letnico RZS, ki je bil lep dogodek in ki se ga je udeležila 
večina vabljenih. Priznanje je podal pisarni RZS. Omenil je še Antona Bašiča, ki je zameril, 
da ni bil vabljen  na prireditev. Naj se to popravi in naj se mu podeli priznanje. Če imamo 
še kakšno idejo, naj spisek nagrajencev dopolnimo.  
 
ALEŠ JUG je menil, da bi morali nagraditi Franca Plaskana. 
 
PREDSEDNIK mu je odgovoril, da je bil Franc Plaskan nagrajen, vendar ni želel priti na 
prireditev.  
 
FRANCI PLIBERŠEK je predlagal Toneta Gorišča.  
 
LEOPOLD KALIN je povedal, da je bil ta že nagrajen ob 50 letnici RZS. 
 
PREDSEDNIK je omenil tudi volilno skupščino v letu 2010. Predvsem je pomemben vidik 
sestave predsedstva. Predlagal bi, da se nekako poskuša ohraniti maksimalno 25 članov 
predsedstva, pri čemer bi bil cilj 12 iz organizacijskega dela in 12 iz funkcionalnega. Ideja 
je, da bi ob volilni skupščini prenovili tudi predsedstvo RZS. Osebno se bo angažiral, da bo 
predsedstvo bolj kompaktno in kompetentno. Člani iz funkcionalnega dela bi morali 
prispevati 50.000 EUR. Glede članov predsedstva, ki se ne udeležujejo sej, bi z ukrepi 
počakal, da se jim izteče mandat. 
 
PREDSEDNIK je še povedal, da bo RZS podpisala pogodbo o srebrnem sponzorstvu s 
podjetjem TRGOABC d.o.o. 
 
PREDSEDNIK je glede selektorja in direktorja moške članske reprezentance Slovenije 
povedal, da po prvenstvu odhajata v klub RK Celje Pivovarna Laško. V tem trenutku stvari 
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še niso dorečene. Oba ohranjata isto funkcijo tudi na RZS, finančno breme pa se bo s tem 
za RZS prepolovilo.   
 
JANKO STREL je povedal, da je ZDRSS poslala dopis ZROPS-u za sestanek, na katerem bi 
dorekli stvari. Od ZROPSa-a bi radi informacijo,  ali je njihov predlog sprejemljiv. Naj 
predsedstvo pove stališče o spoštovanju pogodbe. 
 
PREDSEDNIK je povedal, da se morata obe strani čim prej sestati.  
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da bi bilo jutri najboljše, saj njega kasneje ni več. Lahko pa se 
obe organizaciji usedeta in se sami dogovorita.  
 
PREDSEDNIK je povedal, da mora nujno priti do sestanka. Obe strani, naj posredujeta svoje 
stališče predsedstvu do konca januarja. Formalno gledano se približujemo fazi, ko bodo 
potrebni odvetniki, posledično bo prišlo tudi do odškodninskih odgovornosti.  
 
FRANCI PLIBERŠEK je povedal, da je potrebno imeti trezno glavo, da bomo vzgled mladini.  
 
BOŠTJAN KOZOLE je informiral prisotne, da ima jutri ZROPS skupščino in to je prostor, kjer 
se bo lahko kaj doreklo in podprlo.  Apeliral je, da se najde možen termin v petek in 
soboto. Ali pa naj generalni sekretar skliče sestanek po prvenstvu.   
 
VESNA PUŠ je menila, da so razlike med nagrajevanjem in nadomestili med moško in 
žensko člansko reprezentanco prevelike. To bi bilo potrebno bolj doreči oz. razlike 
zmanjšati.   
 
PREDSEDNIK je povedal, da je pobuda korektna. Naj pisarna preuči, kakšen predlog bi 
lahko oblikovali. Razlike so in bodo, prav pa je, da so primerne. Glede pogojev sta obe 
reprezentanci izenačeni. Predlagali so tudi direktorico ženske reprezentance, vendar se še 
niso dokončno dogovorili. Sam je predlagal Tanjo Polajnar. Glede dogovora med ZDRSS in 
ZROPS je predlagal, da Franci Pliberšek koordinira vse zadeve. Obenem se ga pooblašča, da 
razreši nastalo situacijo.  
 
FRANCI PLIBERŠEK je predlagal, da se najprej podajo pisni predlogi, za katere se poda 
teden ali dva časa. Naj se predloge pošlje tudi na generalnega sekretarja.   
 
JOŽE GALOF je omenil predlog kvalifikacij z 1. B ligo oz. odgovor Združenja 1. B lige na 
njihov predlog.  
 
MATJAŽ AVSEC je povedal, da združenje od tedaj ni zasedalo in ni moglo podati svojega 
stališča. Bodo pa to nemudoma storili.  
 
PREDSEDNIK je omenil še kandidature za organizacijo prvenstev.   
 
TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da smo kot kandidati za organizatorja EP 2014 za ženske bili 
dolžni narediti povezavo na naši spletni strani, kjer smo predstavili našo kandidaturo. 
Predsedstvo je informiral še o organizatorjih pokala in sicer je pri moški to RK KLIMA PETEK 
MARIBOR, pri ženskah pa ŽRK KRKA NOVO MESTO. Oba kandidata sta tudi udeleženca. 
Predlagal je, da se ju potrdi.  
 
JANKO STREL je informiral ostale, da je sodniški par Ljubič/Krstič nominiran za sojenje 
Azijskega prvenstva.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu razprave je podal  
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SKLEP 

1. Pisarna RZS je zadolžena, da čim prej pripravi prenovo aktov RZS. 
2. Predsedstvo pooblašča Francija Pliberška za koordiniranje dogovarjanj med 

ZDRSS in ZRPOS.  
3. Predsedstvo RZS nalaga pisarni nalogo, da oblikuje bolj uravnotežen predlog 

nagrad in nadomestil za žensko člansko reprezentanco.  
4. Potrdi se RK KLIMA PETEK MARIBOR za organizatorja polfinalna in finala 

Pokala Slovenije 2009/2010 za moške.  
5. Potrdi že ŽRK KRKA NOVO MESTO za organizatorja polfinalna in finala Pokala 

Slovenije 2009/2010 za ženske.  
 

Sklepi so bili soglasno sprejeti (ZA 12/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
 
PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 18.00 uri 
zaključil sejo predsedstva.  
 
 
Ljubljana, 28.01.2010 
          Franjo Bobinac, l.r. 
 
       Predsednik Rokometne zveze Slovenije 
 
 
 
 
 
 
 
 


