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ZAPISNIK 
7. seje predsedstva Rokometne zveze Slovenije, 

ki je bila  v četrtek, 16. julija 2009 ob 15:00 uri 
v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana. 

 
 
PRISOTNI ČLANI: Franjo BOBINAC, Dušan KECMAN, Boštjan KOZOLE, Franci PLIBERŠEK, 
Janko STREL, Jože GALOF, Izidor KRIVEC, Matjaž AVSEC, Janez MARTINČIČ, Vesna PUŠ.  
 
ODSOTNI ČLANI: Boštjan NAPAST, Andrijana STARINA KOSEM, Boštko ŠROT, Dušan ZORKO, 
dr. Marko BON, dr. Marko ŠIBILA, Beno LAPAJNE, Zoran JANKOVIČ, Aleš PRAZNIK.  
 
OSTALI PRISOTNI: zaposleni pisarne RZS, mediji.  
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika 6. seje predsedstva RZS; 
2. Imenovanje selektorja moške članske reprezentance; 
3. Tekoče zadeve in razno.  

 

PREDSEDNIK Franjo BOBINAC je pozdravil vse navzoče ter odprl 7. sejo predsedstva RZS. V 
nadaljevanju je podal ugotovitev, da je prisotnih 10 članov od 20 članov predsedstva. Ker 
seja ni bila sklepčna, je podal predlog, da se del seje opravi korespondenčno. Podal je   

SKLEP 
Na 7. seji  predsedstva RZS je bilo ob pričetku seje  prisotnih 10 članov od 20 članov 
predsedstva RZS.  
Seja se opravi delno s prisotnimi člani delno korespondenčno. Predsedstvo soglaša, da 
odsotni člani lahko glasujejo korespondenčno po principu korespondenčne seje s 
pisnimi glasovnicami. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 10/ PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal 

SKLEP 
Potrdi se dnevni red 7. seje predsedstva RZS.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 1 

 
PREDSEDNIK je prisotne pozval k pripombam na zapisnika 6. seje predsedstva. Ker pripomb 
ni bilo je podal sklep:  

SKLEP  
Sprejmeta se zapisnika 6. seje predsedstva RZS; zapisnik rednega dela seje in 
zapisnik korespondenčnega dela seje predsedstva RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
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Ad. 2 
 

PREDSEDNIK je pri točki imenovanja selektorja moške članske reprezentance Slovenije 
povedal, da želijo postaviti celotno vodstvo oz. ekipo do leta 2012. Na novo naj bi se 
definiral in imenoval tudi direktor. Med prisotnimi je pozdravil trenerja Zvonimirja 
Serdarušića – Noko – predlog za novega selektorja, Borisa Deniča – predlog za pomočnika 
selektorja ter Romana Pungartnika – predlog za direktorja moških reprezentanc.  
Predsednik je povedal, da je Zvonimir Serdarušić priznan in izkušen rokometni strokovnjak. 
Boris Denič je že pokazal vso energijo in znanje, saj je z mlado ekipo prišel v prvo 
peterico. Predstavniki stroke glede izbora niso imeli pomislekov, jih pa žal ni med 
prisotnimi. Na naslednji seji predsedstva bo tudi točka odnos strokovni svet – predsedstvo. 
Besedo je v nadaljevanju predal Zvonimirju Serdarušiću.  

ZVONIMIR SERDARUŠIĆ se je opravičil, ker ne more prisotne nagovoriti v slovenščini. Na 
kratko je orisal svojo poklicno pot kot igralec in kasneje kot trener. Preteklih 15 let je bil 
trener THW Kiela. Pred osmimi meseci je prvič razmišljal o slovenski reprezentanci, in 
sicer na pobudo Vida Kavtičnika. Sam reprezentance sicer še ni vodil. Leta 2004 si je 
ogledal evropsko prvenstvo, ki je bilo v Ljubljani, tako da pozna slovenski rokometa. Ko je 
prišlo do prvih razgovorov s predsednikom, mu je bil predstavljen tudi ožji krog vodstva 
reprezentance. Z reprezentanco se da veliko narediti. Pričakovanja so velika, sam pa se že 
veseli prvega srečanja z igralci. Večino igralcev v reprezentanci dobro pozna, saj jih je 
nekaj treniral tudi sam. Izrazil je upanje, da se bo z reprezentanco nekaj dobrega naredilo 
oz. da bodo dosegli dobre rezultate in sodelovanje.  

PREDSEDNIK je pozval k vprašanjem oz. razpravi.  

JOŽE GALOF je postavil vprašanje, kako bodo sodelovali s prvoligaši.  

ZVONIMIR SERDARUŠIĆ je odgovoril, da vsega v slovenskem rokometu še ne pozna. Ko bo 
znan spisek igralcev, bo govoril tudi s trenerji prvoligaških klubov.  

IZIDOR KRIVEC je povprašal, kakšni so cilji v Avstriji in naprej.  

ZVONIMIR SERDRARUŠIČ je odgovoril, da sam pričakuje isto kot drugi. Najprej je potrebno 
zmagati tekmo z Nemčijo, nato pa se bo šlo naprej. 

PREDSEDNIK je ob koncu povedal, da je ekipa oblikovana kot »team«. Boris Denič je bil 
pomočnik že pri Miru Požunu in smiselno je, da nadaljuje delo, tako da je zagotovljena 
kontinuiteta. Predal je besedo Borisu Deniču.  

BORIS DENIČ je vse skupaj pozdravil ter povedal, da ga veseli, da bo delal v tem »teamu« 
in bil tako v kontaktu z vrhunskim rokometom oz. da bo pomočnik Zvonimirja Serdarušiča, 
ki je velik strokovnjak in ki bo tudi njemu pomagal, da napreduje kot trener. Selektorju bo 
pomagal spoznati slovenski rokomet ter mu dal vso možno podporo. Izrazil je prepričanje, 
da bosta dobro sodelovala.  

PREDSEDNIK je predal besedo še Romanu Pungartniku.  

ROMAN PUNGARTNIK je izjavil, da se mora rokomet vrniti na mesto št. 1. Sam je bil do 
prekratkim še aktivni igralec. Z izkušnjami, ki si jih je pridobil, lahko pripomore, da se 
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slovenski rokomet vrne tja, kjer je že bil. Sam pozna sistem, po katerem dela Zvonimir 
Serdarušić, ravno tako pozna Borisa Deniča, saj sta skupaj igrala. Do sedaj je dobro 
sodeloval tudi z mediji. Rokomet je »teamski« šport in če bomo »teamsko« delali, bo 
reprezentanca še veliko dosegla.  

PREDSEDNIK je povedal, da je bil Stane Ostrelič tako direktor moških kot ženskih 
reprezentanc. Na nek način bo še vedno ostal povezan z reprezentancami. Za ženske 
reprezentance še iščemo pravi predlog za direktorja oz. direktorico. Podal je  

SKLEP  
Predsedstvo imenuje Zvonimirja Serdarušića za selektorja moške članske 
reprezentance Slovenije do 31.08.2012, Borisa Deniča za pomočnika selektorja moške 
članske reprezentance Slovenije do 31.08.2012 ter Romana Pungartnika za direktorja 
moških rokometnih reprezentanc Slovenije do 31.08.2012. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 10/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 3 

 
Pod to točko ni bilo nobene diskusije.  
 

PREDSEDNIK se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter ob 18.00 uri 
zaključil sejo predsedstva.  

Ljubljana, 30.07.2009 

 

            Franjo Bobinac 

       Predsednik Rokometne zveze Slovenije 

 


