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ZAPISNIK 
 

4. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 25. maja 
v sejni sobi M hotela, Derčeva 4, 1000 LJUBLJANA. 

 
PRISOTNI ČLANI RZS: PODPREDSEDNIK RZS (Tomaž Jeršič), RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
(Andrej Šušterič), RK CIMOS KOPER (Boštjan Strašek), RK GORENJE (Janez Živko), RK GOLD 
CLUB (Boris Gradič), RD SLOVAN (Boštjan Marolt), RK JERUZALEM ORMOŽ (Jani Ivanuša), RK 
PREVENT (Jože Vrabič), RK RUDAR TRBOVLJE (Jože Weingartner), RD TERMO (Boris 
Tomašič), RK TRIMO TREBNJE (Roman Šavrič), RD IZOLA (Matjaž Avsec), MRD DOBOVA 
(Stane Ostrelič), ŠD VELIKA NEDELJA (Vili Trofenik), RK NOVA GORICA (Dušan Bolčina), RK 
PEKARNA GROSUPLJE (Andrej Kocjan), RK SVIŠ (Marjan Potokar), RK ATOM KRŠKO (Dušan 
Šiško), RK SEVNICA (Aljoša Deželak), RK CHIO KRANJ (Peter Studen), ŠD RK MOKERC IG 
(Jure Bolha), RK GRČA KOČEVJE (Ivan Žerjav), RD ALPLES ŽELEZNIKI (Srečo Rehberger), RK 
ČRNOMELJ (Marjan Novak), RD ŠMARTNO 99 (Aleš Hauptman), DRŠ ALEŠ PRAZNIK (Aleš 
Praznik), RK PREDDVOR (Lojze Grašič), RK VITA CENTER NAKLO (Stanislav Likozar), ŽRK 
IZOLA (Dušanka Čuk), ŽRD LOKA KAVA KSI (Janko Tomšič), RK KRIM MERCATOR (Jernej 
Virant), RK OLIMPIJA (Dušan Kecman), ŽRK MERCATOR TENZOR PTUJ (Ines Černe), ŽRK 
EUROPRODUKT BREŽICE (Vinko Kranjčič), DRŠ INNA DOLGUN (Uroš Bregar), ŽRK KRKA NOVO 
MESTO (Franc Bučar), ŽRK ZAGORJE (Slavko Jelševar), RK SAVA KRANJ (Ciril Jereb), RK 
ILIRSKA BISTRICA (Darko Štemberger), ŽRD LITIJA (Franci Renko), Združenje rokometnih 
trenerjev Slovenije - predstavnik Aleksander Lapajne, Združenje rokometnih trenerjev 
Slovenije - predstavnik Boris Čuk, Združenje rokometnih trenerjev Slovenije - predstavnik 
Janez Simončič, Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije – predstavnik Jože Pangerc, 
Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije – predstavnik Tomislav Pajič, Zveza društev 
rokometnih sodnikov Slovenije – predstavnik Dušan Okleščen. 
 
ODSOTNI ČLANI RZS: MRK KRKA NOVO MESTO, RD RIBNICA, RK DOL TKI HRASTNIK, RK 
GORIŠNICA, RK CERKLJE, RK MITOL SEŽANA, RK AJDOVŠČINA, RK ARCONT RADGONA, MRK 
DRAVA PTUJ, MARK OLIMIPIJA, ŠD RK RADOVLJICA, RK RADEČE, RK KRIM, RK DUPLJE, RK 
ŠKOFLJICA, MRD KLIMA PETEK MARIBOR, ŠD RŠ PTUJ, RK POMURJE, RK BREŽICE, RK COL 
ŽRK SEŽANA, RK NAZARJE, RK ZVEZDA LOGATEC, ŠD MAESTRAL, RK ŠEMPETER VRTOJBA, RK 
BURJA ŠKOFIJE, ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE, RK KOČEVJE ANUBIS, RK CELEIA ŽALEC, ŠD 
POLJE, ŽRK BRANIK MARIBOR, RK KETING AJDOVŠČINA, ŠD JADRAN HRPELJE KOZINA, RK 
PLANINA KRANJ, ŽRK SEVNICA, RK ŠKOCJAN, ŽRK VELENJE, ŽRK CGP ŠENTJERNEJ, ŽRK 
MILLENIUM, ŠD RŠ PIRAN, ŠRD MAVRICA, DRUŠTVO ROKOMETNA ŠOLA CELJE, ŠD REAKTOR 
KRŠKO, RD K.I.H. OBALA.  
 
OSTALI PRISOTNI: dr. Marta Bon, Tone Čebela, RK SEVNICA (Igor Povše), RK GORENJE (Aleš 
Jug), častni predsednik RZS Zoran Janković, Leopold Kalin, Franko Komel, Samo Kuzma, 
Irena Bejtovič, Anita Pušnik Klanjšek, Sonja Čotar, Francka Trobec, mediji:  
 
DOPOLNJEN DNEVNI RED:  
1. Izvolitev organov skupščine: 

a. Delovno predsedstvo (predsednik in dva člana) 
b. Verifikacijska komisija (predsednik in dva člana) 
c. Volilna komisija (predsednik in dva člana) 
d. Določitev zapisnikarja 
e. Določitev dveh overovateljev zapisnika 

2. Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje skupščine RZS; 
3. Poročilo nadzornega odbora RZS za obdobje med 3. in 4. sejo skupščine RZS; 
4. Poročilo podpredsednika o delu predsedstva RZS;  
5. Razrešitev članov predsedstva, izvoljenih po funkcionalnem načelu;  
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6. Volitve predsednika RZS in manjkajočih članov predsedstva RZS;  
7. Volitve nadomestnega člana Arbitražne komisije RZS;  
8. Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti,  podani s strani ŠD VELIKA  
          NEDELJA;  
9. Tekoče zadeve in razno. 
 
PODPREDSEDNIK RZS Tomaž Jeršič je pozdravil vse prisotne in ob 17.00 odprl 4. sejo 
skupščine RZS. Pozval je, naj se poda poročilo o sklepčnosti skupščine. Ob 17.00 je bilo 
ugotovljeno, da je od 90 članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 45. 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 46 članov, ki imajo pravico glasovanja.  
 

Ad. 1. 
 
Ob pričetku 4. seje skupščine RZS je podpredsednik predlagal delovno predsedstvo v 
naslednji sestavi:  
- Dušan KECMAN - predsednik 
- Tomaž JERŠIČ  – član 
- Vili TROFENIK -  član 
 
VILI TROFENIK je izjavil, da ne more sprejeti članstva v  delovnem predsedstvu. Namesto 
sebe je predlagal dr. Marto Bon. Ravno tako je nasprotoval, da bi bil v delovnem 
predsedstvu Dušan Kecman, saj po njegovem mnenju le ta ne jamči za demokratičen potek 
seje, ker je podpredsedniku svetoval nezakonite stvari, in sicer, da lahko člani predsedstva 
glasujejo tudi s pooblastili, generalnemu sekretarju pa, da prepreči vpogled v dokumente, 
ki jih je zahteval. Predlagal je, da se Dušana Kecmana ne izvoli v delovno predsedstvo.  
 
DUŠAN KECMAN je pojasnil, da se bo v prid nemotenega poteka seje skupščine umaknil z 
mesta predsednika delovnega predsedstva 4. seje skupščine. Zavrnil je vse očitke Vilija 
Trofenika ter povedal, da je vsa pravna mnenja podal po svojih najboljših močeh in vesti. 
Res pa je, da si določena pravila lahko različno razlagamo. Predlagal je Zorana Jankovića, 
častnega predsednika RZS, da prevzame njegovo mesto.  
 
PODPREDSEDNIK TOMAŽ JERŠIČ je podprl Dušana Kecmana v njegovem predlogu ter podal 
predlog sestave delovnega predsedstva skupščini v sprejem:  
 
SKLEP 
Potrdi se delovno predsedstvo 4. seje skupščine RZS v sestavi: Zoran Janković – 
predsednik, Tomaž Jeršič – član, dr. Marta Bon -  članica. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 45/PROTI 0/VZDRŽAN 1). 
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ se je ob tej priložnosti zahvalil Tomažu Jeršiču 
za vse kar je naredil za RZS in rokomet nasploh v zadnjem letu. Povedal je, da ne ve, ali je 
bilo vse zakonito, saj je delo v situaciji, ko je v tako kratkem času odstopilo toliko članov 
predsedstva, težko. Čestital je podpredsedniku, da je našel predsednika in selektorja. Nato 
je pričel s sejo skupščine. 
 
VILI TROFENIK je želel vedeti, po katerem Statutu RZS se bo delalo na 4. seji skupščine, saj 
mora skupščina vedeti, koliko članov predsedstva mora razrešiti oz. koliko jih mora izvoliti. 
Izjavil je, da na zadevo opozarja v izogib kakršnemu koli nezakonitemu delovanju.  
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PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je povedal, da ima vsak član skupščine pravico, 
da uveljavlja svojo voljo preko zakonite sodne poti. Od leta 1996 do 2004, ko je bil sam 
predsednik zveze, je bil prav Vili Trofenik zadolžen za akte. Izjavil je, da velja Statut z 
dne 05.05.2006, ki ga je posredovala Francka Trobec in je potrjen na Upravni enoti. Ta 
Statut določa 9 članov po funkcionalnem načelu in 9 po organizacijskem načelu ter 
predsednika in častnega predsednika. Podal je  
 
SKLEP 
4. seja skupščine bo potekala po veljavnem Statutu RZS, vloženem na Upravno enoto 
Ljubljana 03.05.2006 in potrjenem na Upravni enoti Ljubljani dne  05.05.2006.  
 
Sklep je bil  sprejet z večino glasov (ZA 45/PROTI 0/VZDRŽAN 1). 
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je predlagal verifikacijsko komisijo v sestavi:  
- Jože PANGERC- predsednik 
- Dušan ANDOLJŠEK – član 
- Boris ČUK -  član 
Ker Dušan Andoljšek ni bil prisoten na skupščini, je bil namesto njega predlagan Tomislav 
Pajič. Zoran Janković je podal nov predlog sestave verifikacijske komisije na glasovanje: 
 
SKLEP 
Potrdi se verifikacijsko komisijo za 4. sejo skupščine RZS v sestavi: Jože Pangerc – 
predsednik, Tomislav Pajič -  član, Boris Čuk – član.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je predlagal volilno komisijo v sestavi: 
- Marjan NOVAK - predsednik 
- Jernej VIRANT – član 
- Marko PLANINC – član 
Ker Marko Planinc ni bil prisoten, je bil na njegovo mesto predlagan Jani Živko. Predsednik 
skupščine Zoran Janković je podal nov predlog sestave volilne komisije na glasovanje:   
 
SKLEP 
Potrdi se volilno  komisijo za 4. sejo skupščine RZS v sestavi: Marjan Novak – 
predsednik, Jernej Virant – član, Jani Živko – član.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
Za zapisnikarja je bila predlagana Irena Starc, za overovatelja zapisnika pa Radivoj Stanič 
in Dušan Okleščen.   
 
SKLEP 
Potrdi se zapisnikarja – Irena Starc  in overovatelja zapisnika – Radivoj Stanič in 
Dušan Okleščen za 4. sejo skupščine RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je predlagal sprejem dnevnega reda 4. seje 
skupščine oz. je pozval člane k pripombam:  
 
VILI TROFENIK je izjavil, da je dopolnjeni dnevni red nezakonito predlagan. Dodatno lahko 
dnevni red dopolnijo trije člani skupščine, predsedstvo pa ga ne more. Predsedstvo o točki 
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8 »Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti,  podani s strani ŠD VELIKA NEDELJA« ni 
podalo svojega stališča. Predlagal je umik te točke z dnevnega.  
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je podal predlog sklepa:  
 
SKLEP 
Sprejme se predlagani dnevni red za 4. sejo skupščine RZS. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 44/PROTI 1/VZDRŽAN 1). 

 
Ad. 2 

 
Pri obravnavi zapisnika 3. seje skupščine je predsednik skupščine Zoran Janković predal 
besedo Leopoldu Kalinu, da poda poročilo o realizaciji sklepov.  
 
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da drugi sklep pod točko 6 »Strokovna služba na RZS je 
zadolžena, da pripravi standardizirano poročilo za preteklo obdobje, po posameznih 
stroškovnih nosilcih, aktivnostih in virih« ni podano skupščini, saj je poročilo in bilanco 
obravnavalo predsedstvo, ki pa je odločilo, da se to točko umakne z dnevnega reda 4. seje 
skupščine, ker se bo finančno poslovanje za leto 2005 revidiralo.   
 
VILI TROFENIK je povedal, da Strokovna služba RZS ni realizirala drugega sklepa pod točko 
6 »Strokovna služba na RZS je zadolžena, da pripravi standardizirano poročilo za preteklo 
obdobje, po posameznih stroškovnih nosilcih, aktivnostih in virih«.  
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je povedal, da je bilanca stanja in uspeha edino 
standardizirano poročilo. Vsa ostala poročila so lahko le dodatek. Če bi bil prisoten na seji 
predsedstva, bi predlagal bilanco za leto 2005 skupščini v sprejem.  
 
SKLEP 
Sprejme se zapisnik 3. redne seje skupščine RZS.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 3 

 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je pod točko »Poročilo Nadzornega odbora za 
obdobje med 3. in 4. sejo skupščine RZS« predal besedo predsedniku Nadzornega odbora 
Milanu Zupančiču.  
 
MILAN ZUPANČIČ je povedal, da so na seji obravnavali standardne stvari, tako kot vsako 
leto. Dodatna točka je bila obravnava pogodbe generalnega sekretarja. Nadzorni odbor je 
ugotovil, da je bila med RZS in generalnim sekretarjem Leopoldom Kalinom 15.04.1993 
podpisana pogodba za določen čas in spremenjena z aneksom k pogodbi podpisanim dne 
16.10.1993 za nedoločen čas. Pogodbo je podpisal celo sam kot tedanji predsednik zveze. 
Tedaj veljavni Statut ni imel določb glede mandata generalnega sekretarja in je bila 
pogodba skladna s Statutom. Po tem ni bila podpisana nobena pogodba več. Sedanji 
veljavni Statut ne predvideva pogodbe. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo delovanje RZS 
zakonito in legitimno. 
Glede na tiskovno konferenco, ki jo je sklical Vili Trofenik, katerega zelo ceni, z namenom, 
da bi javnost opozoril na nezakonitost delovanja RZS ter glede na zapisnike sej predsedstva 
RZS, iz katerih je razvidno, da je Vili Trofenik imel pripombe na delo predsedstvo, je 
skupaj z RK CELJE PIVOVARNO LAŠKO menil, da je potrebno nekatere stvari preveriti. Na 
zvezo so poslali tudi dopis, v katerem navajajo, kaj bi bilo potrebno urediti v zvezi z 
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trditvami Vilija Trofenika. Obenem je čestital Tomažu Jeršiču, da je zbral novo ekipo, ki 
bo vodila zvezo.  
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je povedal, da se glasuje le o poročilu 
Nadzornega odbora. Vendar ne glede na to, da je rok za dopolnitev dnevnega reda 3 dni  
pred sejo potekel, ko je pripombe moč dati, je vsem prisotnim prebral dopis, ki ga je 
poslal Milan Zupančič skupaj z RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO. Začudil se je, da je vodstvo RK 
CELJE PIVOVARNA LAŠKO podalo mnenje, da je bilo vodenje zveze v zadnjih letih 
»domače«, saj je bil njihov predsednik podpredsednik zveze, pa tudi Andrej Šušterič je bil 
nekaj let član predsedstva. Prosil je, da se opredeli oz. točno določi, kaj so mislili z 
izrazom »zadnja leta«. Lahko dopolnijo danes, lahko pa se postavi rok, do kdaj bodo 
dopolnili.  
Zatrdil je, da je zveza delovala zakonito in legitimno. Opravičil je delo predsedstva v 
zadnjih nekaj mesecih. Člani predsedstva so sodelovali ne glede na odstope nekaterih 
članov predsedstva. Za to se jim moramo zahvaliti. Preverijo naj se stvari, za katere se 
meni, da niso bile legitimne, Tomažu Jeršiču pa se je zahvalil za sodelovanje za zadnje 
obdobje. Tudi glasovanja na zadnjih sejah predsedstva se mu morajo opravičiti v naprej, 
saj brez njih ne bi bilo današnje skupščine. Vse je bilo storjeno dobronamerno.  
Glede predlaganega sklepa pod točko 4 »novoizvoljeno predsedstvo RZS naj temeljito 
prevetri ves obstoječi strokovni in tehnični (organizacijski) kader RZS ter ga dopolni 
oziroma nadomesti z ustrezno usposobljenimi ljudmi«, je povedal, da ga umika, saj je to 
tako njihova naloga. Novo predsedstvo bo postavilo ljudi in organizacijo in za to bodo tudi 
odgovarjali.  
 
BORIS TOMAŠIČ je povedal, da vse zahtevane stvari iz dopisa izhajajo že iz Statuta.  
 
Na poziv predsednika skupščine Zorana Jankovića, naj Milan Zupančič in RK CELJE 
PIVOVARNA LAŠKO podajo odgovor glede izraza v dopisu »zadnja leta«, so le ti povedali, da 
ga bodo pisno posredovali do naslednje seje skupščine. Vprašal je predlagatelja, ali 
umikata dopis glede na to, da je prišel mimo določil Statuta RZS.  
 
MILAN ZUPANČIČ je povedal, da je začel dvomiti v legitimnost in zakonitost delovanja 
zveze, ko je slišal trditve Vilija Trofenika na tiskovni konferenci.  
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ se je začudil, da predsednik Nadzornega odbora 
verjame novinarski konferenci, kjer je Vili Trofenik opozoril na nepravilnosti v delovanju 
RZS. To bi moral storiti na predsedstvu, katerega član je in kjer je mesto za tovrstne 
zadeve. Čudi ga tudi, da ima Milan Zupančič o isti zadevi dve popolnoma različni mnenji. 
Kot predsednik Nadzornega odbora je potrdil zakonitost delovanja, nato pa je dan pred 
skupščino skupaj z RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO na zvezo poslal dopis, v katerem je menil 
nasprotno.  
 
VILI TROFENIK je povedal, da ni bil pristojen za pisanje Statuta in ostalih aktov. Če bi 
prebrali zapisnike predsedstva od marca do sedaj bi videli, da je opozarjal na kup 
nepravilnosti. Prej se ni imel časa toliko ukvarjati s tem, neuspeh na EP 2006 Švica pa ga je 
vzpodbudil glede tega. Pri poročilu je zanimivo to, kar je med vrsticami. Zatrdil je, da 
organi RZS niso sprejemali zakonitih odločitev. Bilanca za leto 2005 je sicer izdelana po 
standardih, vendar bi morali za laike pripraviti drugačno poročilo. RZS tudi nima pogodb s 
trenerji. Predlagal je, da se o tem poročilu ne glasuje, ampak se ga dopolni vključno s 
poročilom o reviziji. Menil je, da je zveza poslovala nezakonito le v zadnjih šestih mesecih. 
 
Po nadaljnji razpravi v kateri so sodelovali Boris Tomašič, Tone Čebela, Jernej Virant in 
Vili Trofenik je predsednik skupščine Zoran Janković podal naslednje predloge sklepov na 
glasovanje:  
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SKLEP 
1. Sprejme se poročilo Nadzornega odbora RZS za obdobje med 3. in 4. sejo 

skupščine RZS. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov (ZA 43/PROTI 3/VZDRŽAN 0). 
 
2. Skupščina priporoča predsedstvu, da se odloči  o poteku  preverbe navedb RK 

CELJE PIVOVARNA LAŠKO in Milana Zupančiča, navedenih v dopisu z dne 
24.05.2006, potem,  ko ti opredelijo termin »zadnjih nekaj let«.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
3. Današnja skupščina RZS zagotavlja legitimnost delovanja predsedstva za obdobje 

od decembra 2005 do maja 2006 s tem, da eventuealne nepravilnosti zaradi 
glasovanja s pooblastili potrdi kot edine možne in pravilne.  

 
Sklepi so bili sprejeti z večino glasov (ZA 36/PROTI 7/VZDRŽANI 3) 
 

Ad. 4 
 
Pri poročilu podpredsednika RZS o delu predsedstva za obdobje od decembra 2005 do maja 
2006, je predsednik skupščine Zoran Janković predal besedo Tomažu Jeršiču.  
 
PODPREDSEDNIK RZS TOMAŽ JERŠIČ je povedal, da je bil odstop dr. Marjana Sedeja z mesta 
predsednika RZS velik udarec za RZS. Sam je čutil odgovornost, da ostane podpredsednik v 
funkciji predsednika in ne odstopi. V tistem času je ostal sam. Zoran Janković in Tone 
Turnšek sta mu kot človeka, ki sta v preteklosti najbolj zaznamovala delo v RZS, veliko 
pomagala. Zgodil se je tudi neuspeh na EP 2006 ŠVICA, zaradi katerega Slavko Ivezič ni več 
hotel sodelovati kot selektor moške članske reprezentance. Potrebno je bilo imenovati tudi 
novega selektorja.  
Glede sklepov, ki so jih sprejemali na predsedstvu, je zatrdil, da so bila sprejeta pravilno. 
Tako so menili tudi drugi pravniki in ne samo Dušan Kecman. Pooblastila so se uporabljala 
tudi v prejšnjem mandatu, ko je sam večkrat prišel na sejo predsedstva po pooblastilu 
Jožeta Kozmusa. Tedaj Vili Trofenik ni imel nobenih pripomb.  
Z željo, da bi izpolnil nalogo pred rokom, ki mu ga je naložila skupščina, se je hitelo. 
Pomoč je imel tudi v pisarni RZS. Danes imamo kandidata za predsednika in kandidate za 
člane predsedstva. Ni bilo enostavno, vendar je izpolnil nalogo, ki mu jo je naložila 
skupščina.  
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je izjavil, da si rokomet kot najuspešnejša 
kolektivna panoga zasluži najboljše ljudi iz gospodarstva. Obe ekipi, tako tista na igrišču 
kot tista v pisarni oz. predsedstvu, sta se sposobni boriti za vrh Evrope.  
 
VILI TROFENIK je podal, da bi lahko že decembra razpisali volitve. Ravno tako bi se našlo 
kandidate, morda celo iste. Ko je Tomaž Jeršič decembra 2005 prevzel funkcijo, ga je 
vprašal, če se zaveda, kakšno odgovornost je prevzel. Omogočil je nezakonito poslovanje, 
saj je poslušal svetovalce, ki niso imeli rokometnih interesov.  
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je ob koncu razprave na to točko podal naslednji 
sklep:  
 
SKLEP  
Sprejme se poročilo podpredsednika o delu predsedstva RZS za obdobje od decembra 
2005 do maja 2006.   
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Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 46/ PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 

Ad. 5 
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je pri točki »Razrešitev članov predsedstva, izvoljenih 
po funkcionalnem načelu« prebral statutarno določilo o članih predsedstva, voljenih po 
funkcionalnem načelu. Predlagal je, da skupščina tiste člane predsedstva, ki še niso odstopili, 
razreši. Glede na željo Vilija Trofenika, da se glede njegove razrešitve glasuje posebej, je 
predsednik skupščine dal na glasovanje predlog o ločenem glasovanju, torej za razrešitev samo 
Vilija Trofenika in nato za razrešitev ostalih članov predsedstva po funkcionalnem načelu, ki še 
niso odstopili. Predlog sklepa se je glasil:  
Rezultat glasovanja je bil: ZA 1/PROTI 44/VZDRŽAN 1 
Sklep torej ni bil sprejet, zato je predsednik skupščine podal naslednji sklep na glasovanje:  
 
SKLEP 
Skupščina RZS z dnem 25.05.2006 razrešuje člane predsedstva, izvoljene po 
funkcionalnem načelu.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 45/ PROTI 0/VZDRŽAN 0). 

 
Ad. 6 

 
Pri volitvah predsednika RZS in manjkajočih članov predsedstva RZS, je predsednik 
skupščine Zoran Janković predal besedo kandidatu, ki je bil evidentiran za predsednika – 
mag. Žigi Debeljaku, predsednik uprave Poslovnega sistema Mercator d.d.. 
 
ŽIGA DEBELJAK je pozdravil vse prisotne in se zahvalil vsem klubom, ki so ga v postopku 
evidentiranja predlagali za potencialnega kandidata za predsednika RZS in mu s tem 
izkazali zaupanje. Zahvalil se je tudi posameznim predstavnikom RZS, in sicer Tomažu 
Jeršiču in Leopoldu Kalinu, ki sta aktivno sodelovala pri pridobivanju njegove kandidature.  
Svojo vlogo predsednika RZS vidi predvsem v koordiniranju zveze na takšen način, da bo 
predstavljala učinkovit okvir za izpolnjevanje načrtov zveze in vseh njenih članov. 
Trenutna sestava predsedstva, ki je sestavljeno iz organizacijskega, strokovnega dela in 
funkcionalnega, izvršilnega dela v celoti zagotavlja ustrezen vpliv stroke na bodoče 
odločitve razvoja rokometa v Sloveniji.  
Svoj razvojni program je strnil v osem točk; 1. transparentno, zakonito delovanje zveze; 2.  
kvalitetni, vnaprej znani in gledalcem prepoznavni tekmovalni sistemi; 3. visok nivo 
organiziranosti reprezentanc ter njihova medijska prepoznavnost; 4. sodelovanje s Zvezo 
društev rokometnih sodnikov Slovenije, 5. sodelovanje s Združenjem rokometnih trenerjev 
Slovenije, 6. odnos zveza - rokometni klubi, društva. Zvezo vidi kot okvir znotraj katerega 
posamezna društva dosegajo svoje cilje. Poudaril je tudi projekt licenciranja klubov; 7. 
transparentnost in urejenost odnosa med RZS in posameznimi združenji. Naloga zveze je 
podpirati in koordinirati pri skupnih ciljih; 8. šolski rokomet; podpirati je potrebno 
delovanje in razvoj rokometnega podmladka, predvsem zaradi uspehov starejših ekip in 
zaradi širše družbene odgovornosti, ki jo podpira šport.  
Novo predsedstvo bo imelo tri ključne naloge. Najprej bo potrebno povrniti kredibilnost in  
ugled zveze. Potrebno bo stabilizirati delovanje zveze in  organov v njej. Ravno tako bo 
potrebno prenoviti Statut, temeljni akt delovanja zveze. Če hočemo dosegati dobre 
rezultate, moramo postaviti srednjeročne cilje RZS. Jasno bo potrebno določiti pristojnosti 
in odgovornosti, vse z namenom doseganja skupnih ciljev.  
Izrazil je prepričanje, da lahko z usklajenim, konstruktivnim sodelovanjem ponovimo 
uspehe iz preteklosti. S tem ciljem sprejema kandidaturo, za katero upa, da jo bodo člani 
skupščine potrdili.  
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PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je podal naslednji sklep na glasovanje:  
 
SKLEP 
a) Izvoli se Žigo DEBELJAKA za predsednika predsedstva Rokometne zveze Slovenije.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 45/ PROTI 0/VZDRŽAN 0).  
Novi predsednik RZS Žiga Debeljak se je vsem prisotnim izrazil za zaupanje in potrudil se 
bo, da ga bo upravičil. Najboljše opravičilo bodo uspehi. Nato je predstavil svojo 
kandidatno listo članov predsedstva. Izbiral je med evidentiranimi kandidati s strani 
klubov: Bobinac Franjo – predsednik uprave Gorenje d.d., Jeršič Tomaž – bivši 
podpredsednik RZS, Kecman Dušan – pravni strokovnjak, Krašovec Franc – predsednik 
uprave Cimos d.d., Lesnik Edvard – član uprave v Istrabenz Turizem d.d, Napast Boštjan – 
član uprave Petrola d.d., Starina Kosem Andrijana – državna sekretarka na Ministrstvu za 
gospodarstvo, Šrot Boško – predsednik uprave Pivovarna Laško d.d., Zorko Dušan – 
predsednik uprave Pivovarna Union d.d.. Predlagal je, da se glasuje o navedenih 
kandidatih. 
 
SKLEP 
b) Na predlog predsednika RZS se izvolijo člani predsedstva po funkcionalnem 

načelu: BOBINAC Franjo, JERŠIČ Tomaž, KECMAN Dušan, KRAŠOVEC Franc, LESNIK 
Edvard, NAPAST Boštjan, STARINA KOSEM Andrijana, ŠROT Boško in ZORKO Dušan.  

 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 45/ PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 
ZORAN JANKOVIČ je zaželel novemu vodstvu veliko uspeha. Ob tem je povedal, da je 
rokomet najuspešnejša športna panoga v Sloveniji z velikim ugledom in uspehi v svetu. 
Želel si je, da se uspehi v svetu še povečajo, kajti le to bo privedlo mlade v rokomet. Za 
uspeh pa je potreben red v organizaciji in primerna denarna sredstva, kar je naloga 
predsedstva. Poudaril je, da imamo zelo dobro pisarno ter strokovne službe kot sta 
trenerska in sodniška organizacija in priporočal je, da se njihova mnenja upoštevajo.  
 

Ad. 7 
 

Zaradi odstopa Andreja Šušteriča z mesta člana Arbitražne komisije se je predlagalo 
nadomestnega člana  Borisa Tomašiča.  
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je podal predlog na glasovanje.  
 
SKLEP 
Za nadomestnega člana Arbitražne komisije se izvoli Borisa Tomašiča.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 46/PROTI 0/VZDRŽAN 0). 
 

Ad. 8 
 

VILI TROFENIK je glede točke »Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti, podani s strani 
ŠD VELIKA NEDELJA« predlagal, da se o njej ne odloča. S strani sodnikov in delegatov je 
bila storjena napaka, kršila so se pravila rokometne igre.  Glede tovrstne situacije akti RZS 
ne določajo ničesar. To je pomembno ne samo za ŠD VELIKA NEDELJA, ampak tudi za druge 
klube. Napaka se ne da popraviti, dejstvo pa je, da je bil njihov klub oškodovan, sodniki pa 
niso bili kaznovani. To se mora upoštevati pri prenovi aktov RZS.  
 
JOŽE PANGERC je povedal, da so bile vse uradne osebe na tekmi RK GROUSPLJE: ŠD VELIKA 
NEDELJA kaznovane. 
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PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ je ob koncu razprave podal naslednje sklepe:  
 
SKLEP 
1. Skupščina RZS ugotavlja, da so bile vse uradne osebe na tekmi RK GROSUPLJE:ŠD 

VELIKA NEDELJA kaznovane.  
2. Skupščina ne sprejme zahteve za varstvo zakonitosti, podane s strani ŠD VELIKA 

NEDELJA. 
3. Akti RZS se dopolnijo tako, da se primer »ŠD VELIKA NEDELJA« ne bo mogel več 

ponoviti.  
Sklepi so bili sprejeti z večino glasov (ZA 44/PROTI 0/VZDFRAŽAN 2). 
 
Ob koncu je novi predsednik RZS Žiga Debeljak čestital klubu RK KRIM MERCATOR za 
uvrstitev v finale Lige prvakov ter direktorju kluba Jerneju Virantu izročil umetniško sliko. 
 
PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZORAN JANKOVIĆ se je zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter 
ob 18.00  zaključil 4. sejo skupščine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnetogram, arhiviran na RZS, je priloga k zapisniku 4. seje skupščine RZS z dne 
25.05.2006. 


