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Zveza Društev Rokometnih Sodnikov Slovenije I Leskoškova 9e, p.p. 535 I 1000 Ljubljana 

 
 

Številka: 1-2019 

Ljubljana, 28.5.2019 
 

Z A P I S N I K  

 

4. redne seje Predsedstva Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije, ki je 

potekala v torek, 28.5.2018 ob 16:30 v prostorih Rokometne zveze Slovenije, 

Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana. 

 

Prisotni člani Predsedstva: Bojan Lah (predsednik), Mirko Palačković, Vili Knez, 

Tomaž Kržan, Feliks Stropnik, Miloš Turnšek. 

Naknadno pristopil član predsedstva: Bojan Brecelj. 

Ostali prisotni: David Sok, Rok Zupan, Žan Pukšič, Miha Satler. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje 

2. Obravnava Poslovnega poročila za leto 2018 

3. Obravnava predloga za spremembo Statuta ZDRSS 

4. Predlog članarin ZDRSS za obdobje 2019 – 2021 

5. Poročilo predsednika o delu Delovnih skupin – Aplikacija za sodnike 

6. Sprejem Pravilnika o obvezni uporabi opreme 

7. Sprejem pravilnika o licenci rokometnega sodnika in delegata 

8. Razno 

   a.   Obravnava izhodišč za razširitev financiranja – sponzorstva, donacije 

   b.   Razdelitev opreme Predsednikom / Pooblaščenim osebam 

 

PREDSEDNIK Bojan Lah je pozdravil vse prisotne. Ugotovljeno je bilo, da so prisotni vsi 

člani predsedstva, razen Bojana Breclja, torej je bila seja predsedstva ZDRSS sklepčna. 

Bojan Brecelj se je seji pridružil pred obravnavo 6. točke dnevnega reda. Na začetku se 

je predsednik zahvalil Rokometni zvezi Slovenije (RZS) in Francetu Veselu za pomoč pri 

oblikovanju enotne grafične podobe ZDRSS. Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil 

soglasno sprejet. 

 

1. SKLEP 

Potrdi se predlagan dnevni red 4. seje predsedstva ZDRSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 6/PROTI 0). 
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AD. 1 

Pregled in potrditev Zapisnika 3. redne seje 

Na zapisnik 3. redne seje predsedstva ZDRSS ni bilo pripomb. 

 

2. SKLEP 

Potrdi se  zapisnik 3. redne seje predsedstva ZDRSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 6/PROTI 0). 

 

AD. 2 

Obravnava Poslovnega poročila za leto 2018 

Predsednik je poslal v predhodni pregled Poslovno poročilo ZDRSS za leto 2018. 

Poslovno poročilo ZDRSS 2018: 

Člani predsedstva ZDRSS so v letu 2018 opravili 3 redne seje predsedstva in pa 1 izredno 

korespondenčno sejo. 

V letu 2018 se je obseg poslovanja ZDRSS se je zmanjšal za 65% napram letu 2017, predvsem zaradi 
preusmeritve izplačil za sodnike in delegate iz ZDRSS pod okrilje področnih Društev Rokometnih Sodnikov. 

Vodstvo ZDRSS je bilo v letu 2018 aktivno na več področjih: 

a) Prenova celostne grafične podobe ZDRSS (logotip in uradna navodila uporabe CGP); 

b) Začeti in/ali izpeljani so bili naslednji projekti: 

    a. Prevod Pravil igre; 

    b. Prevod Kataloga vprašanj iz pravil igre; 

   c. Dogovor, koordinacija in posredovanje pri nakupi Komunikacijskih sistemov za sodniške pare. 

Izvedeno je bilo testiranje opreme 3 opremljevalcev in na podlagi pobranih mnenj uporabnikov, t.j. 
zainteresiranih članov, je bil izbran opremljevalec – SPINTSO.; 

  d. Dogovor z opremljevalcem opreme – JOMA (izvedba se bo izvršila v letu 2019); 

  e. Prijava in začetek izvedbe projekta »Izdelave in uvedbe e-portala sistema nominacij in vodenja 
rokometnih sodnikov za tekme državnega prvenstva«, za izvedbo katerega je bila pridobljena 

pozitivna odločba o sofinanciranju s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji in sicer v višini 1.100,00 EUR. Za tehnično izvedbo in pripravo aplikacije po programu je 
bilo izbrano podjetje UTRDBA spletne storitve d.o.o. Vrednost prijavljenega projekta je v skupni višini 

znašala 7.320,00 EUR s vključenim davkom na dodano vrednost. Projekt bo sofinanciran iz naslova 
lastnih sredstev (članarnin) in bo zaključen v letu 2019; 

  f. Pripravljen in posredovan RZS je bil predlog Kodeksa ravnanja, ki bi ga podpisale vse uradne 

osebe in ostali uradni udeleženci tekmovanj; 

  g. Pripravljeni so bili učni materiali za sodnike in delegate (objavljeni na spletni strani RZS -> 
podstran ZDRSS); 

c) Organizacija naštetih dogodkov, v sodelovanju s člani Komisije za sojenje Rokometne Zveze 

Slovenije: 
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    a. Seminar za sodnike začetnike, april 2018 

   b. Licenčna seminarja za sodnike in delegate za sezono 2018/19, julij in avgust 2018 

  c. Testiranje sodnikov (teoretični in fizični testi) v sklopu priprav na sezono 2018/19, avgust, 

september in december 2018; 

   d. Delavnico za sodnike kategorij A (1 in 2), oktober 2018 

   e. Seminar za sodnike začetnike, december 2018 

   f. Licenčno izobraževanje za časomerilce in zapisnikarje, v organizaciji področnih DRS-jev in RZS; 

   g. Rangiranje sodnikov za sezono 2018/19 (Komisija za sojenje); 

V poslovnem letu 2018 vseh poslovnih ciljev nismo dosegli oz. smo jih dosegli samo deloma: 

- Odhodki so bili tudi v letu 2018, tako kot celotno mandatno obdobje 2013-2017 večji od prihodkov, 

in sicer v znesku 4.372,28€; 

-  Vzpostavitev sistema pobiranja članarin v letu 2018 še ni bila realizirana in iz tega naslova je 

nastala tudi največja razlika med prihodki in odhodki. Je pa bila izvedena preusmeritev izplačil na 

DRS-je. Vzpostavitev sistema članarin tako ostaja prioriteta za leto 2019, ko se bo finančna slika 
izboljšala; 

-  Dosežen je bil poslovni dogovor o izboljšanju poslovne prakse med ZDRSS in RZS (oz 

računovodskim servisom), posledica katere so bila hitrejša izplačila sredstev članom v primerjavi s 
preteklim mandatnim obdobjem; 

-   Dosežen je bil poslovni dogovor z RZS glede poplačila 25.533€ sredstev (sezona 2016/17 in 

sezona 2017/18 do vključno 7.meseca); 

 

Predsednik je povedal, da poslovni cilj ZDRSS ni bil dosežen, kar pa se bo spremenilo 

z načrtovano uvedbo članarin. Ob novem poslovnem letu bo prišlo tudi do zamenjave 

računovodskega servisa. Računovodske naloge bo prevzel Rok Zupan. 

K predstavljenemu poslovnemu poročilu za leto 2018 ni bilo pripomb. 
 

3. SKLEP 

Poslovno poročilo ZDRSS za leto 2018 se potrdi. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 6/PROTI 0). 
 

 

AD. 3 

Obravnava predloga za spremembo Statuta ZDRSS 
 

Predsednik predstavi predlagane spremembe Statuta ZDRSS. Pri tem se ugotovi, da je 

prišlo do napake pri pripravi gradiva za sklic Skupščine in Predsedstva ZDRSS, zato se 

nepravilna točka spremembe Statuta ZDRSS umakne iz gradiva in se ne obravnava. 

Predlogi: 
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1. Dopolni se 4. člena statuta ZDRSS s tem, da se spremeni dotični člen, ki se glasi:  

Trenutno: 

ZDRSS ima svoj žig, ki ima premer 3.5 cm. Ob robu zgornje polovice žiga je napis 

“Rokometna zveza Slovenije”, ob robu spodnje polovice je napis “Zveza društev 

rokometnih sodnikov Slovenije”. V sredini je znak Rokometne zveze Slovenije. 

Nov predlog: 

Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije ima svoj uradni žig v katerem je uradni 

logotip in desno od simbola kratica ZDRSS, pod njo pa napis Zveza društev rokometnih 

sodnikov Slovenije. Žig je v enobarvni različici. 

Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije ima svoj uradni logotip v obliki stilizirane 

podobe sodniške piščalke, ki predstavlja osrednjo arbitrarno vlogo rokometnega sodnika 

ter se dopolnjuje s tremi puščicami, ki predstavljajo sodniške kartone. Desno od simbola 

je kratica ZDRSS, pod njo pa napis Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije. 

V znaku so štiri osnovne barve: rumena, rdeča in modra puščica ter sodniška piščalka v 

zeleni in modri barvi, ki predstavlja uradne barve Rokometne Zveze Slovenije. Kratica 

ZDRSS in napis Zveza društev rokometnih sodnikov Slovenije sta črne barve. 

Barvne vrednosti, konstrukcijo in vse izpeljanke uporabe logotipa določa Pravilnik o 

celostni podobi Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije. 

 
2. Dopolni se 20. člen statuta ZDRSS s tem, da se spremeni dosedanji 20. člen 
statuta ter se nadomesti z novo dikcijo 20. člena, ki se glasi: 

 
Trenutno: 
 
Skupščino sestavljajo delegati članic ZDRSS, ki se jih določi po ključu in sicer: - na 8 
(osem) aktivnih članov en delegat, s tem da se število članov do 4 (štiri) zaokroži navzdol, 
4 (štiri) in več pa navzgor. Za aktivnega člana članice ZDRSS se štejejo sodniki, delegati in 
kontrolorji, ki so na zadnji (s strani predsedstva) potrjeni listi sodnikov, kontrolorjev in 
delegatov. Članica ZDRSS ima najmanj 1 (enega) in največ 5 (pet) delegatov. Vsak 
delegat ima en glas na skupščini. 
 
Nov predlog: 
 

Skupščino sestavljajo delegati članic ZDRSS, ki se jih določi po ključu in sicer: 
- na 8 (osem) aktivnih članov en delegat, s tem da se število članov do 4 (štiri) zaokroži 
navzdol, 4 (štiri) in več pa navzgor; 

- članica, ki ima 2 (dva) ali manj aktivnih članov nima pravice do delegatov. 
 
Za aktivnega člana članice ZDRSS se štejejo sodniki, delegati in kontrolorji: 
- ki so na zadnji (s strani predsedstva) potrjeni listi sodnikov, kontrolorjev in delegatov ter 
aktivno opravljajo svojo vlogo sodnika, kontrolorja in/ali delegata; 

- ki so se izjasnili pod katerim področnim DRS se člana vodi v evidenci; 

- ki so plačali članarino v ZDRSS; 

- ki imajo veljavno licenco na podlagi sprejetega Pravilnika o licenci rokometnega sodnika 
in delegata. 
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Članica ZDRSS ima najmanj 0 (nič) in največ 5 (pet) delegatov. Vsak delegat ima en glas 
na skupščini. 
 
3. Za prvim odstavkom 24. člena statuta ZDRSS se dopolni navedeni člen z dikcijo 
besedila, ki je vezan na seje in sicer: 
 
Trenutno: 
 

Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik ZDRSS, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik. 
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje delovna telesa ali 
posameznike. Naloge in število članov delovnih teles določi predsedstvo. Člani delovnih 
teles so lahko le člani članic ZDRSS. Za svoje delo so delovna telesa odgovorne 
predsedstvu. Izjemoma lahko predsedstvo ZDRSS povabi k sodelovanju pri delu delovnih 
teles zunanje sodelavce. Delo delovnih teles se predpiše s sklepom o ustanovitvi ter 
poslovnikom o delu. 
 
Nov predlog: 
 
Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik ZDRSS, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik. 
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje delovna telesa ali 
posameznike. Naloge in število članov delovnih teles določi predsedstvo. Člani delovnih 
teles so lahko le člani članic ZDRSS. Za svoje delo so delovna telesa odgovorne 
predsedstvu. Izjemoma lahko predsedstvo ZDRSS povabi k sodelovanju pri delu delovnih 
teles zunanje sodelavce. Delo delovnih teles se predpiše s sklepom o ustanovitvi ter 
poslovnikom o delu. 
 
Seje predsedstva so lahko redne, izredne ali korespondenčne: 
- Redne seje so seje, ki so praviloma večkrat letno na podlagi poslanega vabila 
predsednika ZDRSS ter se izvedejo v prostorih ZDRSS; 

- Izredne seje so seje, ki jih skliče predsednik ZDRSS za določeno zadevo, za katero 
oceni, da je taka seja potrebna: 

- Korespondenčna seja je seja, ki jo predsednik ZDRSS skliče v zadevah, katere je 
potrebno rešiti v krajšem času, čakanje na redno sejo pa ni primerno, ter se izvede preko 
elektronskih sporočil. 
 
O vseh sejah se mora voditi zapisnik. 
 

4. SKLEP 

Predsedstvo predlaga skupščini sprejem sprememb statuta v skladu s 
predlogom, in sicer se dopolnijo 4. člen, 20. člen in 24. člen statuta ZDRSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 6/PROTI 0). 
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AD. 4 

Predlog članarin ZDRSS za obdobje 2019 – 2021 

 

Predsednik je predlagal zaračunavanje članarin društvom - članicam ZDRSS. Članarina 

bi se zaračunala na podlagi aktivnih članov za preteklo sezono. Društva bi jo morala 

poravnati do 30.6. tekočega leta. Uvedla bi se že za leto 2019. Predlog višine članarine: 

Kategorije: 

A - 80,00 EUR 

B – 40,00 EUR 

Začetniki – 20,00 EUR 

Delegati – 50,00 EUR 

Glede podanega predloga članarine ni bilo pripomb.  

 

5. SKLEP 

Sprejme se predlog članarin. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 6/PROTI 0). 

 

AD. 5 

  Poročilo predsednika o delu Delovnih skupin – Aplikacija za sodnike 
 

Predsednik je povedal, da se pripravlja aplikacija za sodnike. Trenutno se čaka, da RZS 
dokonča nadgradnjo aplikacije Infostat, nato pa se bo lahko pričelo testiranje. Želja je, da bi 
aplikacija zaživela meseca avgusta. Velika prednost bodo elektronske nominacije in 
preglednost samih nominacij.  

 

Pripomb o aplikaciji ni bilo. 

Pred začetkom obravnave AD. 6 se je seje predsedstva udeležil tudi član Bojan Brecelj. 

 

AD. 6 

Sprejem pravilnika o obvezni uporabi opreme 

 
Predsednik je povedal, da je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da se v povezavi s sodniško 
opremo opravi kompenzacija z RZS in da se 1/3 financira s strani društev (članov), 2/3 pa 
se financirata s strani kompenzacije. Oprema ostane 2 leti last ZDRSS, hkrati pa pravilnik 
določa pravila o obvezni uporabi opreme na tekmovanjih. Protivrednost plačila 
posameznega člana znaša 50,00 EUR, medtem ko bo oprema za delegate zastonj. 
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Vsa oprema ima logotip RZS in ZDRSS. Komplet opreme zajema tri barve dresov, kratke 
hlače, nogavice treh parov, polo majico, zgornji del trenirke in torbo. Delegati pa prejmejo 
dve polo majici.  
 

Predsednik je zraven tega pravilnika predlagal še sprejetje sklepa, s katerim bi se sodnike 
zavezalo, da se morajo na tekme članskih kategorij primerno obleči. Predlagal je, da se 
primerna poslovna obleka definira kot srajca, suknjič, dolge hlače in športno elegantna 
obutev. Velja za moške in ženske.  

 
Tomaž Kržan je predlagal, da bi v sklep vključili obvezo, da mora biti tudi sodniški partner 
oblečen enako. Na ta predlog je predsednik odgovoril, da bi lahko to vključili pozneje. Podal 
je predlog, da bi dodali, da se priporoča barvna usklajenost. 
 

6. SKLEP 

Sprejme se pravilnik o obvezni uporabi opreme in določi, da morajo sodniki na 
tekme članskih kategorij priti oblečeni v srajco, suknjič, dolge hlače in športno 
elegantno obutev, priporoča se barvna uskladitev obeh sodnikov.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0). 

 

 

AD. 7 
Sprejem pravilnika o licenci rokometnega sodnika in delegata 

 

Predsednik pove, da je v tem pravilniku spremenjena samo letnica, kar pomeni, da se 
pravilnik uporablja tudi za naslednjo sezono. Dodatno vključuje določbo, da lahko tekme 
pod okriljem RZS sodijo samo sodniki in sodnice ter opravljajo funkcijo delegata le tisti, ki 
so člani področnih društev oziroma ZDRSS.  Hkrati pa je le ZDRSS tista organizacija, ki 
zagotavlja licence za RZS. 

 

7. SKLEP 

Sprejme se pravilnik o licenci rokometnega sodnika in delegata.  

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0). 

 

AD. 8 
 

a.   Obravnava izhodišč za razširitev financiranja – sponzorstva, donacije 

Predsednik je povedal, da je ta točka namenjena debati. Društvo rokometnih sodnikov 

Spodnje Podravje je podalo predlog, da se poskušajo najti kakšni sponzorji. Predsednik 

se s tem strinja in predlaga, da se to področje uredi s pravilniki. Po statutu lahko ZDRSS 

že sedaj sprejema sponzorstva in donatorstva. Iz predloga DRS Spodnje Podravje izhaja 
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pobuda, da bi se poskušalo najti podjetje v državni lasti, ki ne bi bilo večji sponzor 

kakšnega rokometnega kluba, v izogib kakršnim koli namigovanjem po pristranskosti. 

Predsednik je ob tem pozval vse člane predsedstva, da naj predlagajo kakšnega 

sponzorja, če ga poznajo. 

Feliks Stropnik je predlagal, da se poizve med sponzorji RZS, če bi obstajal interes za 

sodelovanje.  

Predsednik je odgovoril, da je sam že poizvedoval v tej smeri, vendar je prišlo do 

kadrovskih menjav pri odgovornih osebah na NLB, tako da trenutno ni pravega 

sogovornika za sponzorstva na tej banki. 

Med člani predsedstva ni bilo nobenega nasprotovanja predlogu po iskanju sponzorjev. 

 

b.   Razdelitev opreme Predsednikom / Pooblaščenim osebam 

 
Predsednik je obvestil člane predsedstva, da je prišlo pri naročilu sodniške opreme Joma 
do spremembe modelov s strani proizvajalca. Vsako društvo bo tako prejelo eno torbo z 
vsemi velikostmi dresov, tako da bodo lahko člani opremo pomerili in sporočili morebitne 
spremembe naročil velikosti. Rok za vrnitev opreme je 9.6.2019. 

 

Predsednik je ob 18.10 zaključil sejo ter se vsem zahvalil za prisotnost in sodelovanje. 

 

 

Ljubljana, 28.05.2019 
 

 

 

Zapisal: Miha Satler                                                                Predsednik ZDRSS Bojan Lah 

  


