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ZAPISNIK
3. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije,

ki je bila v ponedeljek, 19.
december 2005 ob 16. uri v sejni sobi M-hotela, Derčeva 4, 1000 LJUBLJANA

PRISOTNI ČLANI ROKOMETNE ZVEZE SLOVENIJE: PREDSEDNIK RZS (dr. Marjan Sedej), RK
CELJE PIVOVARNA LAŠKO (Danijel Novak), RK CIMOS KOPER (Aleš Koršič), RK GORENJE
VELENJE (Aleš Jug), RK GOLD CLUB (Boris Gradič), RD SLOVAN (Radivoj Stanič), RK
PREVENT (Jože Vrabič), RK RUDAR TRBOVLJE (Herman Kolar), RD TERMO ŠKOFJA LOKA
(Jože Galof), RK TRIMO TREBNJE (Anton Janc), RD IZOLA (Matjaž Avsec), MRD DOBOVA
(Stane Ostrelič), ŠD VELIKA NEDELJA (Vili Trofenik), RK PEKARNA GROSUPLJE (Andrej
Ambrožič), RK CERKLJE (Janez Martinčič), (RK SVIŠ (Marjan Potokar), RK SEVNICA (Janez
Simončič), RK KRANJ (Peter Studen), RD ALPLES ŽELEZNIKI (Srečo Rehberger), RK RADEČE
(Miran Lipoglavšek), RD ŠMARTNO 99 (Aleš Hauptman), ŠD RK KRIM (Marjan Černe), RK
PREDDVOR (Dušan Rozman), ŠD RŠ PTUJ (Zdravko Peklar), RK ZVEZDA LOGATEC (Zdenka
Dežman), RK VITA CENTER NAKLO (Stane Likozar), RK ANUBIS KOČEVJE (Franc Perovšek),
ŽRK IZOLA (David Juriševič), ŽRD LOKA KAVA KSI (Janko Tomšič), RK KRIM (Jernej Virant),
RK OLIMPIJA (Dušan Kecman), ŽRK MERCATOR TENZOR PTUJ (Boris Perger), ŽRK
EUROPRODUKT BREŽICE (Vinko Kranjčič), DRŠ INNA DOLGUN (Robert Beguš), ŠD JADRAN
HRPELJE KOZINA (Karlo Kastelic), ŽRK KRKA NOVO MESTO (Jože Jenkole), RK SAVA KRANJ
(Ciril Jereb), RK ILIRSKA BISTRICA (Darko Štemberger), ZRTS (dr. Marko Šibila), ZRTS
(Primož Pori), ZRTS (Boris Čuk), ZDRSS (Jože Pangerc), ZDRSS (Dušan Okleščen), ZDRSS
(Dušan Andoljšek).
OSTALI PRISOTNI: dr. Marta Bon, Bojan Čotar, Tone Tiselj, Tone Čebela, Marjan Doler,
Leopold Kalin, Franko Komel, Samo Kuzma Anita Pušnik Klanjšek, Sonja Čotar, Irena
Bejtovič, Dušan Čeak, Radivoj Stanič, mediji.
DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov skupščine:
a/ delovno predsedstvo (predsednik in dva člana);
b/ verifikacijska komisija (predsednik in dva člana);
c/ določitev zapisnikarja;
d/ določitev dveh overovateljev zapisnika;
2. Obravnava in potrditev zapisnika 21. redne seje skupščine RZS ter 1. in 2.
korespondenčne seje skupščine;
3. Poročilo predsednika za preteklo leto;
4. Poročilo nadzornega odbora RZS;
5. Sprejem in potrditev bilance stanja in uspeha RZS za leto 2004;
6. Obravnava in sprejem finančnega plana poslovanja RZS za leto 2006;
7. Poročila organov RZS:
a/ Združenje rokometnih trenerjev Slovenije;
b/ Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije;
c/ Statutarna komisije;
d/ Arbitražna komisije;
e/ Strokovni svet;
f/ Disciplinska komisije;
8. Sprejem dopolnjenih in usklajenih aktov Rokometne zveze Slovenije:
a/ Disciplinski pravilnik;
b/ Registracijski pravilnik;
9. Prošnja za omilitev kazni igralcev: Urban Gašperlin, Pirman Gašper in Domen
Janež;
10. Pobude in vprašanja;
11. Tekoče zadeve in razno:
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a/ Odstopni izjavi Franca Krašovca in Tatjane Fink z mesta člana oz.
članice predsedstva RZS,
b/ Odstopna izjava Marka Jugoviča z mesta podpredsednika RZS,
12. Podelitev priznanj Rokometne zveze Slovenije:
a/ RD Šmartno 99 – za 40 let delovanja;
b/ RK Atom Krško – 50 let delovanja;
c/ Podelitev certifikatov »EHF master coach«.

PREDSEDNIK RZS dr. Marjan Sedej je pozdravil vse prisotne in ob 16.00 odprl sejo skupščine
RZS. Pozval je predsednika verifikacijske komisije Jožeta Pangerca, da poda poročilo o
sklepčnosti skupščine. Jože Pangerc je informiral vse prisotne, da je bilo ob 16.00
ugotovljeno, da je od 86 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 43. Skupščina
torej ni bila sklepčna. Ker 20. člen statuta določa, da v kolikor ob predvidenem času
skupščina ni sklepčna, se skupščina opravi ne glede na prisotnost isti dan pol ure kasneje z
istim dnevnim redom. V vmesnem času je prišel še en član skupščine, tako da je bilo po
preteku polurnega roka prisotnih 44 članov, ki imajo pravico glasovanja. Predsednik je
pričel z delom in predlagal zamenjavo 12. c točke na 1. točko. Člane skupščine je pozval k
pripombam na dnevni red. Ker pripomb ni bilo je podal sklep:
SKLEP
Potrdi se dnevni red 3. seje skupščine RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Predsednik je nato podelil certifikate »EHF master coach« trenerjem dr. Marti Bon, Tonetu
Tislju, dr. Marku Šibili in Bojanu Čotarju ter jim obenem čestital za pridobitev tega naziva.

Ad. 1
Ob pričetku 3. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije je predsednik predlagal delovno
predsedstvo v naslednji sestavi:
- dr. Marjan Sedej – predsednik
- Vili Trofenik – član
- Dušan Kecman – član
SKLEP
Potrdi se delovno predsedstvo 3. seje skupščine RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
Predsednik je predlagal verifikacijsko komisijo v naslednji sestavi:
- Jože PANGERC - predsednik
- Radivoj STANIČ - član
- Darko ČEAK - član
SKLEP
Potrdi se verifikacijsko komisijo 3. seje skupščine RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44/PROTI 0/VZDRŽAN 0)
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Za zapisnikarja je bila predlagana Irena Starc, za overovatelja zapisnika pa dr. Marta Bon
in dr. Marko Šibila.
SKLEP
Potrdi se zapisnikarja in overovatelja zapisnika 3. seje skupščine RZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44/PROTI 0/VZDRŽAN 0)

Ad. 2
Skupščina je obravnavala zapisnik 21. redne ter 1. in 2. korespondenčne seje skupščine
RZS. Predsednik je ugotovil, da so bili vsi ostali sklepi realizirani, obenem pa pozval vse
navzoče k pripombam ter odprl razpravo na to točko.
DARKO ŠTEMBERGER, predstavnik RK ILIRSKA BISTRICA je imel pripombo na sklep 13. točke
21. seje skupščine. Sklep je bil sprejet, kljub temu, da je bilo od 56 glasujočih kar 33
zadržanih, 15 za in 8 proti. Tako sprejet sklep ne more biti veljaven.
DUŠAN KECMAN je predlagal, da se pripomba na sklep odstopi Statutarni komisiji RZS.
SKLEP
1. Potrdi se zapisnik 21. redne in 1. ter 2. korespondenčne seje skupščine RZS.
2. Pripomba na sklep 13. točke 21. seje skupščine se odstopi Statutarni komisiji
RZS v pregled.
Sklepa sta bila sprejeta z večino glasov. (ZA 43/PROTI 1/VZDRŽAN 0)

Ad. 3
PREDSEDNIK se je pri poročilu za preteklo leto zahvalil vsem sponzorjem, ki so v letu 2005
sodelovali z RZS in s tem pomagali v polnosti sanirati finančno situacijo RZS. Poudaril je,
da RZS tekoče plačuje prispele račune, odplačan je tudi kredit v višini 100 mio sit. Na dan
skupščine ga je za odplačilo ostalo le še 15 mio sit, ob tem da imamo še 50 mio sit odprtih
terjatev. Finančno gledano je RZS v letu 2005 pozitivno poslovala. Predvsem se je kot
predsednik v tem letu ukvarjal s standardizacijo dela z reprezentancami. Sprejet je
pravilnik o delu z reprezentancami, kjer so se opredelili vsi vidiki; nagrade, oprema,
sestava reprezentance itd. RZS je podpisala pogodbo s Karanto d.o.o. do leta 2010 ter
izbrala štiri rokometne centre, ki služijo za priprave reprezentanc. S tem so se znižali
stroški penzionskih storitev za 50 % prejšnje cene. V tem letu so bile aktivne tudi mlade
reprezentance, ki smo jim omogočili redne priprave izven njihovih prebivališč. Podpisana
je tudi pogodba z Telekom Slovenije d.d. z možnostjo nadaljnjega podpisa. V tem obdobju
je RZS pričela z dvema novima projektoma, in sicer »Klub ljubiteljev rokometnih
reprezentanc« z namenom zvišanja nivoja kroga rokometnih navijačev in »Fundacija za
štipendiranje nadarjenih rokometašev/ic« z namenom stimuliranja rokometašev/ic za
izobraževanje. V letu 2005 je bilo organiziranih tudi veliko prijateljskih tekem članskih
reprezentanc; v Ivančni Gorici, Kršekm, Ribnici in Celju. Vse so bile uspešne, dobro
organizirane in dobro obiskane. RZS je pridobila tudi volilni kongres IHF-a v letu 2009. Na
tem kongresu bomo imeli priložnost predlagati svoje kandidate v funkcije IHF-a. Izpostavil
je tudi podpis sporazuma o sodelovanju med HRS in RZS. Prvi rezultati bodo vidni že v
januarju 2006, ko se bo organiziral skupni mednarodnega turnir. RZS je tudi neuradno
najavila kandidaturo za SP 2011. Predsednik je poudaril, da je stanje v RZS stabilno in da
je pomembno, da obdržimo vse dosedanje sponzorje. Za prihodnost ima RZS načrt večjega
___________________________________________________________________________________
Zapisnik 3. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije, 19. december 2005

3

__________________________________________________________________________________________

pojavljanja rokometa na televiziji. S tem bi dosegli večjo popularizacijo in obenem lažje
financiranje. Izrazil je prepričanje, da je vse zastavljene cilje možno doseči.
KARLO KASTELIC, predstavnik ŠD JADRAN HRPELJE KOZINA je povedal, da je bil povabljen k
članstvu »Kluba ljubiteljev reprezentanc«, vendar ni prejel pravil delovanja tega kluba,
zato se ni včlanil.
PREDSEDNIK je pojasnil, da so se v širšem kontekstu zgodile stvari, ki so morda malo
zaustavile tok razvoja tega projekta, vendar je obenem izrazil prepričanje, da bo Francka
Trobec skrbno bdela nad projektom. Ob koncu razprave je podal sklep:
SKLEP
Sprejme se poročilo predsednika RZS dr. Marjana Sedeja za preteklo leto.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 4
Poročilo nadzornega odbora je predstavil Leopold Kalin in ga povzel za leto 2004, ki je
vsebovalo tudi predlog, da se seja skupščine RZS v bodoče skliče po izdelanem poročilu za
preteklo leto, in sicer v mesecu maju. Obenem so predlagali, da se za leto 2006 in tudi v
bodoče izdela plan prihodkov v celoti in stroškov po posameznih aktivnostih v okviru RZS
ter se na ta način poslovanje podrobneje spremlja. Nadaljnje razprave ni bilo, zato je
predsednik podal sklep:
SKLEP
1. Sprejme se poročilo nadzornega odbora RZS za preteklo leto.
2. Seja skupščine se sklicuje v mesecu maju, po izdelanem finančnem poročilu za
preteklo leto.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 5
Predsednik je pod 5. točko, ki je obravnavala bilanco stanja RZS na dan 31.12.2004 in izkaz
poslovnega izida v obdobju od 01.01. do 31.12.2004, predlagal sprejem naslednjega slepa:
SKLEP
Sprejme se bilanca stanja RZS na dan 31.12.2004 in izkaz poslovnega izida v obdobju
od 01.01. do 31.12.2004.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 6
Pri obravnavi finančnega plana RZS za 2006 je predsednik prosil generalnega sekretarja
Leopolda Kalin, da ga obrazloži.
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da je bil finančni plan za leto 2006 izdelana na podlagi
sredstev MŠŠ za leto 2005, Fundacije za šport za leto 2005 in podpisanih sponzorskih
pogodb. Predvidevalo se je torej, da bodo sredstva MŠŠ in FŠO za leto 2006 vsaj tolikšna
kot za leto 2005, vendar tega ne moremo zagotovo vedeti, saj je bila višina sredstva za
leto 2005 določena na podlagi srebrne medalje moške članske reprezentance. Ker je
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situacija nejasna je sam predlagal, da se finančni plan ne sprejme in se ga bo podalo v
sprejem na naslednji seji skupščine.
VILI TROFENIK je menil, da je finančni plan relativno visok. Podal je pripombo, da bi moral
biti glede odhodkov bolj podroben. Določeni stroškovni nosilci, npr. stroški vodenja lig oz.
tekmovanja bi morali biti drugače, bolj ustrezno prikazani. Tudi prihodki so vprašljivi, saj
bodo sredstva znana šele po novem letu. Rešitev bi bila, da se sprejme sklep o začasnem
financiranju. Danes lahko samo ocenjujemo, kakšni naj bi bili prihodki. Podal je tudi
pomislek, ali je plan realen. V kolikor je, se ga lahko tudi sprejme.
JOŽE GALOF je predlagal, da se plan sprejme. V koliko bo prišlo do večjih odstopanj, se
naredi rebalans.
PREDSEDNIK se je strinjal s predlogom Jožeta Galofa in obenem podal predlog, da
strokovne službe na RZS naredijo standardizirano poročilo o preteklem obdobju, tako na
prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani. Postaviti se mora princip stroškovnih mest,
ločenih po aktivnostih in virih. Podal je sklep:
SKLEP
1. Sprejme se letni finančni plan RZS za leto 2006. V kolikor bo prišlo do večjih
odstopanj, se bo naredil rebalans.
2. Strokovna služba na RZS je zadolžena, da pripravi standardizirano poročilo za
preteklo obdobje, po posameznih stroškovnih nosilcih, aktivnostih in virih.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 7. a
Pri točki »Poročilo Združenja rokometnih trenerjev Slovenije« je predsednik pozval
predsednika dr. Marka Šibilo, da poda dodatna pojasnila.
DR. MARKO ŠIBILA je pojasnil, da so lani na licenčnem seminarju na Rogli izvolili novo
vodstvo. Licenčni seminar je bil lani izveden kasneje zaradi OI. To je povzročilo nekaj
težav z licenciranjem trenerjev. Število trenerjev je poraslo na 300. Veliko pozornosti so
posvetili tudi usposobljenosti trenerjev. Po novem pravilu mora imeti vsak trener vsaj
drugo stopnjo usposobljenosti. V letu 2004 so se vključili tudi v »Rinck convention«, sistem
medsebojnega priznavanja usposobljenosti v okviru EHF. Končni rezultat so certifikati, ki
so jih prejeli danes.
Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsednik podal sklep:
SKLEP
Sprejme se poročilo Združenja rokometnih trenerjev Slovenije za preteklo leto.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 7. b
Pri točki »Poročilo Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije« je predsednik pozval
Jožeta Pangerca, naj poda dodatne pojasnitve oz. informacije.
JOŽE PANGERC, predsednik ZDRSS je pojasnil, da je vse pomembnejše točke navedel že v
poročilu, tako da nima dodatnih pojasnil.
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SKLEP
Sprejme se pročilo Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije za preteklo leto.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 7. c
Poročilo Statutarne komisije RZS, ki ga podal Tone Čebela je vsebovalo tudi napotke za
bodoče delo, ki je potrebno v okviru RZS in Statutarne komisije.
PREDSEDNIK je pozval k razpravi. Ker razprave ni bilo, je podal sklep.
SKLEP
Sprejme se poročilo Statutarne komisije za preteklo leto.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 7. d
Pri poročilu Arbitražne komisije RZS, ki ga je podal predsednik Gojko Pešec, ni bilo
razprave, zato je predsednik podal sklep:
SKLEP
Sprejme se poročilo Arbitražne komisije preteklo leto.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 7. e
Dr. MARTA BON, predsednica Strokovnega sveta RZS, je povedala, da je poročilo dovolj
obsežno in torej ne bo dodajala ničesar. Izjavila je, da je pripravljena na morebitna
vprašanja.
VILI TROFENK je postavil vprašanje, kakšni so bili kriteriji za pridobitev certifikata »EHF
master coach« ter obenem podal mnenje o projektu »Rokometni oddelek na Športni
gimnaziji Šiška«. Menil je, da športni rezultati ne opravičujejo obstoja tega oddelka v
Ljubljani.
DR. MARTA BON je pojasnila, da se je projekt pričel štirimi leti in je predvideval tudi
ustanovitev tovrstnih oddelkov po vsej Sloveniji. Za to je potrebno kar nekaj dela, energije
in volje, ki pa se je do sedaj udejanjila le na Gimnaziji Šiška. Logično je, da v oddelku ne
bodo sami reprezentanti. Mogoče bodo postali sodniki, zdravniki, ki bodo imeli afiniteto do
rokometa. Zavrgla je misel, da oddelek na Gimnaziji Šiška zavira druge projekte po
Sloveniji. Tudi v Ivančni Gorici so se pričeli dogovarjati za ustanovitev rokometnega
oddelka. Ravno tako se zavzemajo za Celje in Ormož. Odgovorila je tudi na vprašanje o
pogojih pridobitve certifikata »EHF master coach«, in pojasnila, da so bili pogoji
izobrazba, znanje tujega jezika, leta delovanja. Predlagali so tudi Mira Požuna, vendar je
izjavil, da ga ne zanima. Predlagali pa bodo še več trenerjev, kar bo prineslo večjo težo
slovenskemu prostoru. Predsednik je ob koncu pedal sklep:
SKLEP
Sprejme se poročilo Strokovnega sveta za zadnje štiriletno obdobje.
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Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 7. f
PREDSEDNIK je pozval k razpravi na to temo in ker razprave ni bilo, je podal sklep:
SKLEP
Sprejme se poročilo Disciplinske komisije RZS za zadnje štiriletno obdobje.
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)

Ad. 8. a
Predlog sprememb Disciplinskega pravilnika je vseboval popravek strojepisne napake v 39.
členu ter predlog generalnega sekretarja za milejše denarne kazni za klube, in sicer od
10.000 do 100.000 SIT. Po dolgotrajni razpravi in dodatnih predlogih spremembe
disciplinskega pravilnika, je predsednik podal sklep:
SKLEP
Sprejme se disciplinski pravilnik RZS s predlaganimi dopolnitvami oz. spremembami s
strani RZS, in sicer v 39. in 16. členu, katerih dikcija se glasi:
39. člen:
(1) Klub-društvo, ki ne organizira rokometne tekme v skladu z zakonodajo ali ne
izpolni obveznosti iz propozicij tekmovanja ali splošnega akta o organizaciji
tekmovanj in navodil v zvezi z organiziranjem tekmovanj se za vsako spodaj
navedeno disciplinsko kršitev (od tč.1 do tč.11) kaznuje z denarno kaznijo od 10.000
do 100.000 SIT in sicer:
1. zaradi opustitve zavarovanja javne prireditve ali nezagotovitve dežurne
zdravniške službe
2. zaradi pomanjkljive in nepravočasne prijave organizacije tekme
3. zaradi nepravočasnega sporočanja o rezultatu tekme
4. zaradi nezagotovitve - garderob gostujoči ekipi ali sodnikom in prostora za
pisanje uradnega zapisnika
5. zaradi nastopa ekipe z dresi brez številk
6. zaradi neizobešenih zastav Republike Slovenije in RZS
7. zaradi opustitve snemanja tekme,če je snemanje predpisano
8. zaradi nastopa igralcev ekipe brez predpisanih veljavnih članskih izkaznic
9. zaradi nezagotovitve usposobljenih časomerilca/ zapisnikarja in časomerilec
/zapisnikar brez veljavnih licenc ali brez veljavnih izkaznic
10. zaradi kajenja v dvorani
11. zaradi tega, ker organizator tekme ne poskrbi za preprečitev nasilnega obnašanja
gledalcev pred dvorano, v dvorani ali na zunanjem igrišču oziroma ob njem
12. zaradi nastopa ekipe na uradni tekmi v nacionalnem prvenstvu z dresi brez znaka
uradnega sponzorja združenja lige.Za to kršitev je razpisana denarna kazen v
razponu od 100.000 SIT do 1.000.000 SIT.
(2) Za storjene prekrške iz točk 3, 6, 8 in 9 tega člena se za prvič storjen
prekršek v eni tekmovalni sezoni izreče opomin.
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ter 16. člen:
DENARNA KAZEN:
1. se lahko izreče storilcu disciplinskega prekrška, ki v zvezi z rokometnim
športom dobiva kakršnokoli finančno nadomestilo, določeno ali predpisano s
pogodbo ali akti nacionalne ali mednarodne rokometne organizacije;
2. se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku. Denarna kazen se lahko
predpiše v razponu:
- za posameznika od SIT 20.000 SIT do 200.000 SIT,
- za organizacijo, klub, ekipo od 10.000 SIT do 1.000.000 SIT
- za posameznika v določenem znesku do 200.000;
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 26/ PROTI 7/VZDRŽANI 11)

Ad. 8. b
Pri obravnavi Registracijskega pravilnika RZS je generalni sekretar Leopold Kalin podal
razlago predloga spremembe v 28. in 52. členu. Sprememba v 52. členu naj bi bil samo
kozmetične narave, v 28. členu pa naj bi se dodala še dodatna alineja, in sicer »če klub
mlademu igralcu ne mor zagotoviti igranja v njegovi starostni kategoriji«.
Predsednik je dal na glasovanje naslednje sklep:
SKLEP
1. Sprejeme se Registracijski pravilnik z vnesenimi spremembami v poudarjenem tisku.
Sklepi ni bil sprejet. (ZA 2/PROTI 42/ VZDRŽAN 0)

Ad. 9
Disciplinski sodnik RZS Branko Celar je dne 1.2.2005 izdal sklep, da so igralci RK CERKLJE
(Janež,Pirman in Gašperlin) krivi, da so v 1 B ligi neupravičeno igrali za RK CHIO KRANJ pod
lažnimi imeni, zato jim je odmeril disciplinsko sankcijo-prepoved igranja vseh tekem za
eno (1) leto. Igralci so se na sklep disciplinskega sodnika pritožili v zakonitem pritožbenem
roku, vendar je Arbitražna komisija odločala šele po štirih (4) mesecih (2.6.2005),
disciplinsko sankcijo disciplinskega sodnika pa je potrdila. Po pregledu dokumentacije, so
se igralci v zakonitem roku (po odsluženi vsaj polovici kazni) obrnili na Skupščino RZS z
zahtevo za izredno omilitev kazni v skladu z 86. členom Disciplinskega pravilnika RZS.
Disciplinski sodnik kot prvostopenjski organ je podal mnenje, da je nova okoliščina za
kaznovane igralce nastopila v času med izdajo odločbe prve stopnje (1.2.2005) in
Arbitražni odločitvi (2.6.2005), kar pomeni, da je organ druge stopnje odločal šele po štirih
mesecih in s tem igralce prikrajšal za čas, ko bi že imeli pravico do prošnje do izredne
omilitve kazni, pa jo zaradi dolgega arbitražnega postopka niso imeli.
Zaradi navedenih dejstev je disciplinski sodnik mnenja, da je prestana kazen (od februarja
do decembra 2005, torej 10 mesecev) za mlade igralce, ki so bili delno tudi zavedeni s
strani klubskega vodstva RK CHIO KRANJ zadostna kazen in individualna prevencija, da v
bodoče ne bodo več delali podobnih kršitev, istočasno pa dobra generalna prevencija za
druge igralce in klube, ki bi si hoteli privoščiti tako hudo kršitev.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje sklep o izredni omilitvi kazni:
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SKLEP
Sprejeme se prošnja za omilitev kazni igralcem Urban Gašperlin, Gašper Pirman in
Domen Janež.
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 23/PROTI 21/VZDRŽAN 0)

Ad. 10
Pod točko pobude in vprašanja ni bilo razprave.

Ad. 11
PREDSEDNIK je pod točko predstavil odstopne izjave Franca Krašovca, Tatjane Fink in
Marka Jugoviča z mest članov predsedstva. Iz znanih razlogov tudi sam odstopa iz mesta
predsednika RZS, saj glede na novonastalo situacijo nima več vzvodov moči. Opravil je
razgovore z veliko osebami – možnimi kandidati, vendar nihče ni hotel sprejeti funkcije. Na
podlagi 6. člena statuta je za vodenje zveze do naslednje volilne skupščine predlagal
Tomaža Jeršiča, ki je bil kandidat za predsednika že v lanskem letu. Zveza je finančno
stabilna. V času svojega predsednikovanja se je trudil, da so bile pogodbe podpisane za
štiri leta.
VILI TROFENIK je izrazil nezadovoljstvo z nastalo situacijo, vendar je razumel razloge
tistih, ki so se odločili za odstop.
STANE OSTRELIČ je povedal, da smo pred najpomembnejšim tekmovanjem – EURO 2006
ŠVICA in zaradi tega se mu zdi neprimerno, da v tej situaciji ostanemo brez vodstva.
Predlagal je, da se zadeva preloži na čas po prvenstvu. Obenem se je zahvalil predsedniku
in ostalim članom predsedstva.
TOMAŽ JERŠIČ je izjavil, da se zaveda resnosti situacije. S predsednikom sta opravila
razgovor, in če je njegova odločitev dokončna, je pripravljen prevzeti odgovornost.
DUŠAN KECMAN je izrazil, da mu žal, da se je predsednik odločil odstopiti. Statut je za to
situacijo morda malo pomanjkljiv.
PREDSEDNIK je povedal, da želi, da se podpre Tomaža Jeršiča kot zastopnika zveze do prve
volilne seje skupščine ter podal na glasovanje naslednje tri predloge sklepov:
SKLEP
1. Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami Franca Krašovca, Tatjane Fink in
Marka Jugoviča z mest članov predsedstva RZS.
2. Skupščine se seznani z odstopom dr. Marjana Sedeja z mesta predsednika RZS.
3. Tomaža Jeršiča se pooblašča za vodenje Rokometne zveze Slovenije, za izpeljavo
kandidacijskih postopkov za volilno sejo skupščine, in sicer do 31.05.2006.
Sklepi so bili soglasno sprejeti. (ZA 44 / PROTI 0 / VZDRŽAN 0)
Generalni sekretar Leopold Kalin se je bivšemu predsedniku zahvalil za njegov velik
prispevek v okviru njegovega predsednikovanja.
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Ad. 12. a
DR. MARJAN SEDEJ je pod to točko podelil plaketo ter čestital RD ŠMARTNO 99 ob njihovi
40 letnici delovanja. Plaketo je prevzel predsednik kluba Aleš Hauptman.

Ad. 12. b
DR. MARJAN SEDEJ je podelil plaketo tudi RK ATOM KRŠKO, in sicer za njihovo 50 letnico
delovanja. Ker na skupščini ni bilo njihovega predstavnika, je plaketo v njihovem imenu
prevzel Stane Ostrelič.
DR. MARJAN SEDEJ je čestital novemu zastopniku zveze Tomažu Jeršiču ter ob 18.30
zaključil sejo skupščine. Vsem prisotnim se je zahvalil za sodelovanje in jim zaželel veliko
rokometnih uspehov.
Ljubljana, 17.02.2006

Leopold Kalin
Generalni sekretar

Dr. Marjan SEDEJ
Predsednik

Zapisala: Irena Starc

Za overovitev:
Dr. Marta Bon

Dr. Marko Šibila

___________________________________________________________________________________ 10
Zapisnik 3. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije, 19. december 2005

