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ZAPISNIK 
5. seje skupščine Rokometne zveze Slovenije,  

ki je bila v sredo, 06. junija 2007 ob 17.00 v sejni sobi M hotela, Derčeva 4, 1000 LJUBLJANA. 
 
 

PRISOTNI ČLANI RZS: PREDSEDNIK RZS (mag. Žiga Debeljak), RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (Tone 
Turnšek), RK CIMOS KOPER (Aleš Koršič), RK GORENJE (Janez Živko), RK GOLD CLUB (Boris Gradič), 
RD SLOVAN (Tomaž Peternelj), RK JERUZALEM ORMOŽ (Martin Hebar), RK PREVENT (Jože Vrabič), 
RK RUDAR EVJ TRBOVLJE (Matjaž Strakl), MRK KRKA (Brane Zabčič), RD TERMO (Boris Tomašič), RK 
TRIMO TREBNJE (Anton Janc), RD RIBNICA RIKO HIŠE (Natan Hojč),  MRD DOBOVA (Stane Ostrelič), 
RK DOL TKI HRASTNIK (Marko Planinc), RK NOVA GORICA (Dušan Bolčina), RK PEKARNA GROSUPLJE 
(Dušan Anžlovar), RK CERKLJE (Bojan Korbar), RK MITOL SEŽANA (Miloš Cotič), RK SVIŠ (Marjan 
Potokar), RK KRŠKO (Dušan Šiško), RK AJDOVŠČINA (Tomi Čermelj), RK KRANJ (Peter Studen), RK 
GRČA KOČEVJE (Ivan Žerjav), RD ALPLES ŽELEZNIKI (Srečo Rehberger), MARK OLIMPIJA (Mitja 
Mahne), RK ČRNOMELJ (Marjan Novak), DRŠ ALEŠ PRAZNIK (Aleš Praznik), RK DUPLJE TRŽIČ (Vida 
Jagodic), RK ŠKOFLJICA (Janez Rugelj), RK PREDDVOR (Lojze Grašič), RK BREŽICE (Stanko Tomše), 
RK COL (Branko Leban), ŽRK SEŽANA (Konrad Božeglav), RK ZVEZDA LOGATEC (Zdenka Dežman), RK 
VITA CENTER NAKLO (Stane Likozar), ŠD MAESTRAL (Mirko Rojc), RK ŠEMPETER VRTOJBA (Senka 
Jusup), ŽRK CELJE CELJSKE MESNINE (Izidor Krivec), RK KOČEVJE (Dušan Jonovič), ŽRK IZOLA 
(Dušanka Čuk), ŽRD LOKA KAVA KSI (Janko Tomšič), RK KRIM MERCATOR (Jernej Virant), RK 
OLIMPIJA (Franko Komel), ŽRK MERCATOR TENZOR PTUJ (Ines Mlač Černe), ŽRK EUROPRODUKT 
BREŽICE (Vinko Kranjčič), DRŠ INNA DOLGUN (Boštjan Brulec), ŠD POLJE (Miloš Hlemich), ŽRK 
AJDOVŠČINA (Janez Mali), ŠD JADRAN HRPELJE KOZINA (Karlo Kastelic), ŽRK KRKA NOVO MESTO 
(Franci Bačar), RK ZAGORJE (Slavko Jelševar), ŽRK SEVNICA (Iztok Godec), RK SAVA KRANJ (Ciril 
Jereb), ŽRK VELENJE (Marjan Tandara), ŽRK MILLENIUM (Dušan Kocuvan), RK ILIRSKA BISTRICA 
(Darko Štemberger), ŠD METLIKA (Slavko Orlič), ŽRD LITIJA (Franci Renko), ZRTS (dr. Marko Šibila), 
ZRTS (dr. Marta Bon), ZRTS (Uroš Mohorič), ZDRSS (Jože Pangerc), ZDRSS (Dušan Andoljšek), ZDRSS 
(Tomislav Pajič).  
 
ODSOTNI ČLANI RZS: RD IZOLA, ŠD VELIKA NEDELJA, RD MOŠKANJCI GORIŠNICA, RK SEVNICA, RK 
ARCONT RADGONA, MRK DRAVA PTUJ, ŠD RK MOKERC IG, ŠD RK RADOVLJICA, RK RADEČE, RD 
ŠMARTNO 99, RK KRIM, MRD KLIMA PETEK MARIBOR, ŠD RŠ PTUJ, RK POMURJE, RK NAZARJE, RK 
CELEIA ŽALEC, ŽRK BRANIK MARIBOR, ROKOMETNA ŠOLA SAVINJSKA, RK ŠKOCJAN, ŠD RŠ PIRAN, RK 
RAČE, RK VELIKA NEDELJA, ŽRK TRŽIČ.  
 
OSTALI PRISOTNI: Boško Šrot (podpredsednik RZS), Tomaž Jeršič (član predsedstva), Franc 
Krašovec (član predsedstva), Andrijana Starina Kosem (članica predsedstva RZS), Dušan Zorko (član 
predsedstva), Peter Trbuc (ŽRK Millenium), Marko Jugovič (RK Celje Pivovarna Laško), Vlado Hebar 
(RK Jeruzalem Ormož), Robi Fajon (RK Cerklje), Marko Ban (član Registracijske komisije RZS), 
Dragan Grubič (RK Ilirska Bistrica), Tone Čebela (predsednik Statutarne komisije RZS), Jože Galof 
(RD Termo), Aleš Jug (RK Gorenje), Zdravko Smrke (ŽRK Novo Mesto), Matjaž Šifkovič (RK Duplje), 
Primož Čebron (RK Duplje), Leopold Kalin (generalni sekretar RZS), Samo Kuzma (pisarna RZS), 
Irena Bejtovič (pisarna RZS), Anita Pušnik Klanjšek (pisarna RZS), Sonja Čotar (pisarna RZS), 
Francka Trobec (pisarna RZS). 
 
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 4. redne seje skupščine RZS;  
3. Poročila: 
 a/ Predsednik (mag. Žiga Debeljak - ustno poročilo);  
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 b/ Nadzorni odbor (Alfonz Gramc); 
    c/ Združenje rokometnih trenerjev Slovenije (dr. Marko Šibila); 
    d/ Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije (Jože Pangerc); 
        e/ Statutarna komisija (Tone Čebela); 

f/ Arbitražna komisija (Gojko Pešec); 
g/ Strokovni svet (dr. Marta Bon); 

4. Sprejem in potrditev revidiranih računovodskih izkazov RZS za leti 2005 in 2006;  
5. Obravnava in sprejem plana RZS za leto 2007 (Leopold Kalin); 
6. Določitev članarine članov RZS;           
7. a/ Seznanitev z odstopom člana predsedstva Edvarda Lesnika; 
    b/ Predlog in izvolitev novega člana predsedstva po funkcionalnem načelu; 
8. Sprejem dopolnjenih in usklajenih aktov RZS (Tone Čebela): 
     a/ Statut;   
     b/ Poslovnik o delu Zbora članov;  
9. Prodaja obstoječih poslovnih prostorov RZS in nakup novih (Leopold Kalin). 
 
PREDSEDNIK RZS mag. Žiga Debeljak je pozdravil vse prisotne in ob 17.00 odprl 5. 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 17.00 ugotovljeno, da je od 89 
članov RZS, ki imajo pravico glasovanja, prisotnih 63. Skupščina je bila torej sklepčna. Med sejo so 
prišli še trije člani RZS, tako da je bilo od 8. točke dalje prisotnih 66 od 89 članov RZS. Predsednik 
je podal ugotovitveni:  
 
SKLEP 
5. seja skupščine RZS je sklepčna saj je bilo ob 17.00 uri ugotovljeno, da je prisotnih 63 
članov od 89 članov, ki imajo pravico glasovanja.  
 
  
Predsednik je nadaljeval z branjem dnevnega reda ter predlagal  
 
SKLEP 
Potrdi se dnevni red 5. seje skupščine RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 

 
Ad. 1 

 
Pri točki izvolitve organov 5. seje skupščine RZS je predsednik podal predlog za člane delovnega 
predsedstva: mag. Žiga Debeljak – predsednik, dr. Marta Bon – članica, Tone Čebela – član. Nato je 
podal predlog za člane verifikacijske komisije: Jože Pangerc – predsednik, Tomislav Pajič – član, 
Uroš Mohorič – član. Za zapisnikarja je predlagal Ireno Starc, za overovatelja zapisnika pa Franca 
Krašovca in Marjana Novaka. Na glasovanje je dal predlog  
 
SKLEP 
Izvolijo se navedeni člani organov 5. skupščine RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 

Ad. 2 
 
Skupščina je obravnavala zapisnik 4. redne seje. Predsednik je ugotovil, da so bili vsi ostali sklepi 
realizirani, obenem pa pozval vse navzoče k pripombam ter odprl razpravo na to točko. Ker 
razprave ni bilo, je predsednik podal na glasovanje:  
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SKLEP 
Potrdi se zapisnik 4. seje skupščine RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 

 
Ad. 3.a 

 
PREDSEDNIK RZS je na kratko povzel delovanje predsedstva in zveze ter informiral navzoče, da je 
predsedstvo v preteklem obdobju imelo 5. sej predsedstva, na katerih so obravnavali različno 
tematiko. Poudaril je le najpomembnejše točke delovanja predsedstva, in sicer:  

- konstituiranje predsedstva (podpredsednika Boško Šrot in Jani Živko) 
- imenovanje trenerjev državnih moških in ženskih reprezentanc 
- potrditev plana RZS za leto 2007 
- oblikovanje delovne skupine za pripravo Strategije razvoja RZS: Leopold Kalin, Tomaž 

Jeršič, Dr. Marta Bon, Stane Ostrelič, Janez Živko, Dr. Marko Šibila, Jože Pangerc 
- oblikovanje delovne skupina za licenciranje klubov: Jani Živko, Aleš Jug, Andrej Šušterič, 

Marjan Doler, Marko Planinc, Marjan Novak 
- potrditev sistema pokroviteljstva  RZS 
- sprejem Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v sekretariatu RZS 
- priprava in javna razprava o prenovljenih aktih RZS 2x (15.10. – 15.11.2006 in 15.04. – 

15.05.2007) 
- ustanovitev Zdravstvene komisije RZS 
- oblikovanje pobude RZS in ostalih športnih zvez Ministrstvu za finance glede obdavčitve 

dohodkov od dejavnosti športnih organizacij 
Ob koncu je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo predsednika RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad. 3. b 
 

Predsednik Nadzornega odbora Milan Zupančič je podal povzetek poročila za obdobje od zadnje 
seje skupščine.  
Ob koncu je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo Nadzornega odbora  RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 

 
Ad. 3. c 

 
Predsednik ZRTS dr. Marko Šibila je na kratko povzel poročilo za obdobje od zadnje seje skupščine. 
Člani so se zbrali na dveh zborih ter sprejeli nove akte. Cilj ZRTS je izobraževanje in usposabljanje 
rokometnih trenerjev, kjer poskušajo čim širše zagotoviti osnovno stopnjo usposobljenosti 
trenerjev. Letos so zaposlili tudi sekretarja Uroša Mohoriča.  
Ob koncu je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo Združenja rokometnih trenerjev Slovenije.  
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Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad. 3. d 
 
JOŽE PANGERC, predsednik ZDRSS je predvsem izpostavil problem zapadlih obveznosti klubov do 
njihove organizacije. Morda bo problem rešen s projektom licenciranja klubov.  
Ob koncu je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad. 3. e 
 
TONE ČEBELA, predsednik Statutarne komisije je povedal, da so se člani zbrali na 10-ih sejah. Delo 
je bilo oteženo, saj so sodelovali le 4 člani, en član pa se sej od ustanovitvene seje dalje ni 
udeleževal. Predlagal je, da se v bodoče člane Statutarne komisije izbira in voli bolj preudarno. 
Podali so štiri mnenja k aktom in sklepom, ki pa niso bila upoštevana.  
Ob koncu je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo Statutarne komisije  RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 

 
Ad. 3. f 

 
Ker predsednik Arbitražne komisije Gojko Pešec ni bil prisoten, je poročilo prebral predsednik RZS. 
Ob koncu je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo Arbitražne komisije  RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 

 
Ad. 3. g 

 
Predsednica Strokovnega sveta RZS dr. Marta Bon je povzela obsežno poročilo. Strokovni svet se je 
sestal na treh sejah. V teku so tudi novi projekti kot je rokometni tabor.  
Ob koncu je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se poročilo Strokovnega sveta  RZS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad. 4 
 
PREDSEDNIK RZS je pri točki, ki je obravnavala računovodske izkaze za leto 2005 in leto 2006 
povedal, da je revizijska družba KMPG d.o.o. opravila revizijo poslovanja za obe leti ter podala 
pozitivno mnenje. Revizija poslovanja še ni bila obvezna, vendar se je vseeno opravila skladno s 
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sklepi pretekle skupščine. V naprej pa bo revizija obvezujoča. Odprl je razpravo in ker razprave ni 
bilo je podal na glasovanje 
 
SKLEP 
Sprejmejo in potrdijo se revidirani računovodski izkazi za leti 2005 in 2006.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad. 5 
 
Pri planu RZS je predsednik podal besedo Leopoldu Kalin, generalnemu sekretarju RZS.  
 
LEOPOLD KALIN je pojasnil, da je plan narejen po 3 področjih delovanja RZS; reprezentance 
1.010.056 EUR, državne lige – 331.100 EUR  ter tekoče delovanje in projekti – 206.000 EUR, skupaj 
1.547.154 EUR. Fundacija za šport je letos namenila občutno manj sredstev, kar je posledica 
zmanjšanih sredstev same fundacije. Glede na plan, bi potrebovali še enega zlatega sponzorja. 
Planirani stroški reprezentanc se niso povečali, povečala pa so se finančna sredstva potrebna za 
revitalizacijo mini rokometa. Plan je skrbno in racionalno zastavljen. Zahvalil se je članom 
predsedstva za pridobitev sredstev iz naslova sponzorstev, kar predstavlja kar 2/3 proračuna RZS.  
 
Predsednik je odprl razpravo in ker razprave ni bilo je podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme in potrdi se plan RZS za leto 2007.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad. 6 
 
PREDSEDNIK RZS je izjavil, da je potrebno letno članarino specifično navesti in sprejeti na 
skupščini skladno z zakonom o društvih.  Predlog je bil 100 EUR na člana RZS (klub) za eno sezono. 
Pozval je k razpravi.  
 
Miloš Helmich je podal pripombo, da se bo sedaj plačevalo dve članarini. 
 
Predsednik mu je pojasnil, da bodo strokovne službe na RZS ustrezno poimenovale zaračunane 
postavke. Članarina bo samo ena. Ob koncu razprave je podal  
 
SKLEP 
Skupščina RZS sprejme sklep o letni članarini za posameznega člana RZS v višini 100 EUR, ki 
so jo člani RZS dolžni poravnavati do 01. avgusta tekočega leta.  
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 54/PROTI 9/VZDRŽAN 0) 

 
Ad. 7. a. / Ad. 7. b 

 
PREDSEDNIK RZS je povedal, da je Edvard Lesnik podal odstopno izjavo z mesta člana predsedstva 
RZS, saj je odšel na drugo delovno mesto, ki je v tujini. Predsedstvo se je odločilo, da v 
predsedstvo povabi največjega sponzorja – MIK Celje d.o.o. – direktorja Franca Pliberška. Ker 
poslovnik določa, da se o članih predsedstva glasuje tajno, je dal na glasovanje predlog, da se o 
izvolitvi Franca Pliberška glasuje javno. 
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SKLEP 
O izvolitvi Franca Pliberška za novega člana predsedstva RZS po funkcionalnem načelu, 
skupščina RZS glasuje javno.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 63/PROTI0/VZDRŽAN 0) 
 
V nadaljevanju je predsednik podal na glasovanje  
 
SKLEP 
Sprejme se odstop Edvarda Lesnika z mesta člana predsedstva RZS ter se na predlog 
predsednika RZS izvoli Franca Pliberška za novega člana predsedstva RZS po funkcionalnem 
načelu. 
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 62/PROTI 0/VZDRŽAN 1) 

 
Ad. 8. a 

 
PREDSEDNIK RZS se je pri točki sprejema obnovljenega Statuta in Poslovnika o delu Zbora članov 
zahvalil vsem članom delovne skupine, ki so opravili veliko delo. Akti so bili dvakrat v javni 
razpravi. Poudaril je, da se morajo akti uskladiti z zakonskimi zahtevami. Prispele pripombe klubov 
je pregledala Statutarna komisija ter jih upoštevala pri obnovitvi aktov. Predal je besedo Tonetu 
Čebeli, da predstavi glavne spremembe v Statutu.  
 
TONE ČEBELA je na kratko povzel glavne spremembe, nato pa je predsednik odprl razpravo.  
 
MILOŠ HELMICH je menil, da so v novem Statutu mnoge stvari premalo opredeljene, ali sploh niso. 
Kar v nekaj točkah je novi Statut v nasprotju z Zakonom o društvih in Zakonom o športu. Ravno 
tako je opazil, da se stvari podvajajo. Poslovni načrt sprejema tako predsedstvo kot Zbor članov. 
Zakon določa, katere organe mora imeti društvo, v novem Statutu pa je izbrisanih kar nekaj 
organov. Funkcija generalnega sekretarja in pa Strokovni svet bi morali biti definirani kot organi. 
Podal je pripombo tudi na 27. člen, ki govori o tolmačenju aktov zveze. Po novem naj bi jih 
tolmačila Arbitražna komisija RZS, vendar tisti, ki odloča in razsoja ne more tudi tolmačiti aktov. 
Prejšnja ureditev je bila veliko boljša. V nadaljevanju je Miloš Helmich podal še nekaj pripomb.  
 
BORIS TOMAŠIČ se je strinjal z Milošem Helmichom glede tolmačenja aktov, saj jih ne more 
tolmačiti Arbitražna komisija. V Statutu tudi ni določeno, koliko je članov predsedstva. Navedena 
so tudi morebitna interesna združenja, kar je nesmiselno. Tudi glede pooblaščanja članov 
predsedstva je imel pripombo in sicer je menil, da pooblastila ne morejo veljati.  
 
BORIS GRADIČ je menil, da so bili akti sicer res v javni razpravi, vendar bi bil pravi način delovni 
sestanek vseh klubov. Na skupščini ne moremo razpravljati o tovrstnih zadevah.  
 
Ob koncu razprave je predsednik podal na glasovanje predlog novega Statuta. Še prej se je 
ponovno ugotovila sklepčnost, saj so se seje udeležili še dodatni trije člani. Pred točko 8. a je bil 
na seji prisotnih 66 od 89 članov RZS.  
 
SKLEP 
Sprejme se predlog Statuta RZS.  
 
Sklep ni bil sprejet. (ZA 26/ PROTI 34/VZDRŽAN 6) 
 
PREDSEDNIK RZS je menil, da mu je osebno žal, da predlog Statuta ni bil sprejet, saj je na tem 
resno delalo veliko ljudi. Pozval je današnje razpravljavce v delovno skupino za prenovo aktov, 
kjer bodo imeli nosilno vlogo. Nova tekmovalna sezona bo potekala tako kot prejšnja, torej z istimi 
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pravili. Klubi najbolje vejo, če so spremembe potrebne ali ne. Novih aktov pa ne bo, dokler jih 
skupščina ne sprejme. Vsekakor se bo predloge aktov dalo v javno razpravo, saj skupščina ni mesto 
za tovrstne zadeve.  
 
MILOŠ HELMICH je menil, naj se najprej pripravi Strategija razvoja nato pa naj se gre v prenovo 
aktov.  
 
BOŠKO ŠROT je menil, da je bilo glasovanje o predlogu Statuta izraz določnega nezaupanja klubov 
od predsedstva RZS. Za neodgovorno je označil dejstvo, da se današnji razpravljavci niso vključili v 
javno razpravo, ampak so tik pred zdajci izrazili nestrinjanje. Poudaril je, da potrebujemo nov 
Statut, da lahko ustrezno usmerjamo razvoj rokometa. Nesprejetje aktov bo pomenilo oviro za 
bodoče tekmovanje. Menil je, da predsedstvo dobro skrbi za zvezo in hoče samo dobro. V kolikor 
bo tudi v bodoče prihajalo do tovrstnih zadev, bo predsedstvo primorano svoje mesto prepustiti 
drugim ljudem.  
 
BORIS TOMAŠIČ je pojasnil, da v celoti podpira predsedstvo. S svojimi pripombami ni želel 
namensko nasprotovati predsedstvu. Pripravljen je pomagati in bo sodeloval v komisiji  
 
ALEŠ KORŠIČ je izjavil, da moramo nujno spremeniti Registracijski pravilnik, saj je obstoječi 
nesprejemljiv in ne more biti temelj za delovanje v naslednji sezoni. Omenil je dejstvo, da je 
prestopni rok po obstoječem registracijskem pravilniku že 15. junija. V kolikor hočemo zadeve 
spremeniti, bi bilo potrebno skupščino sklicati v roku 10 dni.  
 
JANEZ ŽIVKO je menil, da si ne morejo predstavljati naslednje sezone brez predloga, ki so ga 
sprejeli na združenju prvoligašev.  
 
PREDSEDNIK je ob koncu povedal, da se bo glede aktov sklicala nova skupščina, kjer se bo sprejelo 
nujne zadeve za prihajajočo sezono. Na glasovanje je podal sklep: 
 
SKLEP 
Skliče se izredna seja skupščine z namenom spremembe členov pravilnikov RZS, ki so nujno 
potrebni za sezono 2007/2008.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. (ZA 66/PROTI 0/VZDRŽAN 0) 
 

Ad. 9 
 

PREDSEDNIK je pri točki prodaje obstoječih poslovnih prostorov in nakupu novih predal besedo 
Leopoldu Kalin.  
 
LEPOLD KALIN je pojasnil, da se obstoječi poslovni prostori Rokometne zveze Slovenije prodajajo, 
ker niso funkcionalni. Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov so težko dostopni. Razlika, ki bo 
nastala med prodajo in nakupom se bo ustrezno naložila in tako predstavljala morebiten vir 
sredstev za težke čase.  
 
PREDSEDNIK je odprl razpravo, in ker razprave ni bilo je na glasovanje podal sklep:  
 
SKLEP 
1. Skupščina sprejme sklep o prodaji obstoječih poslovnih prostorov RZS v izmeri 604,79 m2 

na Kongresnem trgu 3 v Ljubljani.  
2. Skupščina sprejme sklep o nakupu novih poslovnih prostorov RZS v izmeri 375,30 m2 na 

Leskoškovi 9 e v Ljubljani.  
 
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (ZA 65/PROTI 1/VZDRŽAN 0) 
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Ad. 10 

 
DARKO ŠTEMBERGER, predstavnik RK ILIRSKA BISTRICA je pod točko razno predstavil problem, ki 
izhaja še iz seje skupščine, ki je potekala v septembra leta 2004. Na tej skupščini je bil sprejet 
sklep, ki je bil sprejet z večino glasov, glasovalo pa je samo  23 članov od 56 prisotnih. Tedanji 
sklep je ugodil zahtevi za varstvo zakonitosti, podani s strani Borisa Makaroviča za igralko Majo 
Makarovič. Tako je igralka lahko prestopila v ŠD Jadran Hrepelje brez odškodnine, kljub sklepu 
Arbitražne komisije, da je odškodnina 350 EUR. Tudi Statutarna komisija je obravnavala primer ter 
ugotovila, da sklep pod 13. točko 21. seje skupščine RZS, ki je bila 14.09.2004, ni veljaven.  

PREDSEDNIK je predlagal, da se primer prestavi na naslednjo sejo skupščine. 

MARTIN HEBAR je ob koncu še predlagal, da se pripravi etični kodeks, kjer bi se opredelila 
razmerja, ki vladajo na trgu igralcev oz. igralk.  

 

PREDSEDNIK je vzel na znanje pripombo ter ob 19.00 zaključil 5. sejo skupščine Rokometne zveze 
Slovenije. Vsem prisotnim se je zahvalil za sodelovanje.  

 
Ljubljana, 13.07.2007 
 
 
       mag. Žiga Debeljak 
            

  Predsednik RZS 
 
 

Zapisala: 
Irena Starc 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:  
 
 
Franc Krašovec 
 
 
 
 
Marjan Novak 
 
 


