Številka: 1-2018
Ljubljana, 28.5.2018

ZAPISNIK
2. redne seje Predsedstva Združenja društev rokometnih sodnikov Slovenije, ki
je potekala v torek, 22.5.2018 ob 18. uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije,
Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana
Prisotni člani Predsedstva: Bojan Lah(predsednik), Mirko Palačković, Bojan
Brecelj, Vili Knez, Tomaž Kržan, Feliks Stropnik, Miloš Turnšek.
Ostali prisotni: Matija Knez

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje predsedstva ZDRSS in Poslovnega
poročila za leto 2017
2. Seznanitev o aktivnostih Komisije za sojenje RZS
3. Ustanovitev Delovne skupine za prenovo aktov ZDRSS
4. Ustanovitev Delovne skupine za pripravo finančno-poslovne prenove ZDRSS
5. Zahtevki za povračilo stroškov:
a. Pukšič-Satler (Evropsko univerzitetno prvenstvo Malaga-Španija)
b. Burič-Lovrič (23. Svetovno šolsko prvenstvo Ruen-Francija)
c. Backović-Palačkovič (Odprto Evropsko prvenstvo M17 Gotheborg,
Švedska)
d. Pukšič-Satler (ISF Svetovno šolsko prvenstvo Doha, Katar)
e. Zahteva o povrnitvi-Peter Ljubič
6. Razno

PREDSEDNIK Bojan Lah je pozdravil vse prisotne. Ugotovljeno je bilo, da so prisotni
vsi člani predsedstva, torej je bila seja predsedstva ZDRSS sklepčna. Predsednik je
predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
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1. SKLEP
Potrdi se predlagan dnevni red 2. seje predsedstva ZDRSS.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0)

AD. 1
Pregled in potrditev Poslovnega poročila za leto 2017
BOJAN LAH je predstavil izvedbo primopredajeter Predsedstvo seznanil, da se
vsako sezono dela minus, saj ni prihodkov - nadomestil od sojenih tekem tistih
članov, ki si preko ZDRSS izplačujejo pavšale. Ravno tako so bile ukinjene članarine
oz. se ne pobirajo. Poudari probleme plačevanja in pove, da je potrebno prenesti vsa
izplačila (približno 26 članov) na društva, da se zajezijo odhodki ZDRSS.
MILOŠ TURNŠEK je vprašal, kakšen je znesek na računu.
BOJAN LAHseznani prisotne o stanju, ki je na dan 27.03.2018 znašalo 1083,3€ in
predvsem, da so v letu 2017 znašali odhodki nad prihodki 2018,79€. Obrazloži, da je
trenutno stanje posledica neporavnanih obveznosti s strani RZS (iz sezone 2016 in
2017), ker ZDRSS ni izdala računov. Odhodki so višji predvsem na račun stroškov
računovodstva, ker nadomestilo (10%) ne pokriva stroška računovodstva.
Predsednik je predstavil ukrepe in predstavil načelni dogovor z RZS o pavšalnem
povračilu dolga za nazaj, po obrokih, do poletja 2018.
Predsednik je dal na glasovanje sprejem poročila za 2017.

2. Sklep
Sprejme se Poslovno poročilo za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0)

AD. 2
Seznanitev o aktivnostih Komisije za sojenje RZS
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BOJAN LAH pojasni situacijo in obrazloži trenutnisistem delovanja, kjer ZDRSS nima
vloge pri formiranju list, izbiri članov Komisije za sojenje ali izbiri Strokovnega
sodelavca za tekmovanja. Sistem zastavljen v prihodnje je odvisen od tega ali bodo

na Zboru članov RZS podprli predlog ureditve, po katerem bo člane Komisije za
sojenje pri RZS predlagalo P ZDRSS. Tako, da bi dobili enako / podobno ureditev,
kot jo ima npr. NZS. Najbolj pomembno je, da člane Komisije, ki so strokovnjaki za
področje sojenja in vodjo, izbira stroka (torej sodniki / delegati) in ne klubi. Predlog je
bil predstavljen RZS ter predsednikom združenj 1.a in 1.b mrl. Potem je odvisno od
klubov ali bodo idejo podprli. Klubi so bili zadovoljni s sezono. Letos sta bili
organizirani 2 delavnici za nove sodnike, s strani Komisije za sojenje. Pojasni,
kakšne so ideje glede kontrol, razvrščanjem sodnikov in obrazloži odnos komisije za
sojenje in ZDRSS. Predsednik poudari, da je pomembno, da sodniki sami izbirajo
kdo jih vodi in da se obudijo društva ter sistem licenciranja rokometnih delavcev,
preko katerega bi ZDRSS lahko prišla do sredstev za organizacijo izobraževanj, tiska
učnih materialov, pravil, modernizacijo tehnologije nominiranja / obračunavanja
potnih nalogov ipd.
Predsednik, da točko na razpravo.
FELIKS STROPNIKje povprašal, kako imajo to imajo to urejeno v trenerski
organizaciji.
BOJAN LAH je obrazložil, da imajo oni svoje člane v predsedstvu in kako so
financirani. Na podoben način bi se lahko financiral tudi ZDRSS.
FELIKS STROPNIK pove, zakaj ni mladih sodnikov. Problem so pavšali in potni
stroški.
BOJAN LAH obrazloži, kako je drugod po Evropi in poudari, da lažje dosežemo svoje
zahteve, če bomo enotni.

AD. 3
Ustanovitev Delovne skupine za prenovo aktov ZDRSS
BOJAN LAH obrazloži trenutno stanje pravnih aktov ZDRSS. Pravni akti so zastareli
in bi jih bilo potrebno obnoviti in uskladiti z drugimi akti RZS.
Predsednik je na glasovanje podal:

3. Sklep
Ustanovi se delovna skupina za ureditev pravnega okvirja aktov ZDRSS. Člani:
Miha Satler, Rok Kikel in Tomaž Kržan.
Sklep je soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0)
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AD. 4
Ustanovitev Delovne skupine za pripravo finančno-poslovne
prenove ZDRSS
BOJAN LAH pove, kako poteka delo z računovodskim servisom. Pomembno je, da
se vključijo društva in zagotovi ali enotno računovodstvo oz. da se posodobi sistem
izplačevanja, ki bo cenejši in bolj učinkovit. Poudari naloge nove delovne skupine.
Pomembno, da se uvedejo članarine in preučijo ostali novi vidiki financiranja
(financiranje projektov Ministrstva, EU skladov, sponzorstva ipd).
Predsednik, da točko na razpravo.
Razprave ni.
Predsednik je na glasovanje podal:

4. Sklep
Ustanovi se delovna skupina za pripravo finančno-poslovne prenove ZDRSS.
Člani: Rok Zupan, Mirko Palačković in Bojan Lah.
Sklep je soglasno sprejet ( ZA 7/ PROTI 0 )

AD.5
Zahtevki za povračilo stroškov
BOJAN LAH pojasni, zakaj in kako so ti stroški nastali. Gre za stroške, ki so nastali
mladim sodnikom, ki so ali so bili del programa EHF Young RefereeProject. Gre za
stroške letalskih kart in prevozov na tekmovanja, ki so si jih morali kriti sami. Nekoč je
za to skrbela ZDRSS. V drugih državah je to tako urejeno, da nacionalne zveze oz.
združenja sodnikov pokrijejo stroške udeležbe za mlade sodnike. Zahtevki so bili
poslani že prejšnjemu vodstvu ZDRSS, vendar so to točko prestavili na drugo sejo.
VILI KNEZ je povprašal, kdo se udeležuje teh turnirjev in kakšni so kriteriji, da sodnik
pride v ta program.
BOJAN LAH je povedal, da gre za program, ki je namenjen mladim sodnikom do 25.
leta starosti. Program je prva stopnička na poti do mednarodnega sodnika. V sklopu
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tega programa se sodnik udeleži raznih mednarodnih turnirjev in seminarjev.
Pomembno je, da mlade prijavljamo v ta program, saj se nam je zgodilo, da imamo
na EHF listi 3 prazna mesta za sodnike. Potni stroški so včasih visoki in je
pomembno, da zveza oz. združenje pomaga sodnikom, saj gre v tej fazi večinoma še
za študente.
Nenazadnje gre tudi za interes slovenskega sojenja. Za prihodnje je načeloma
dogovorjeno z RZS, da krije novonastale potne stroške, tako da ZDRSS krije samo
stroške, ki so nastali v preteklosti.
MIRKO PALAČKOVIČ je povedal, kakšen je sistem dela na turnirjih. Poleg tekem je
veliko izobraževanja in seminarjev, tako da sodnik veliko dela in se veliko nauči.
BOJAN BRECELJ je povedal, da je pomembno, da podpiramo mlade sodnike in jim
omogočimo, da se udeležujejo mednarodnih turnirjev, tako da on podpira, da se
vrnejo potni stroški.
VILI KNEZ je povedal, da v kolikor ima sodnik plačane potne stroške je tudi zavezan,
da pripravi poročilo oz. predstavitev kaj se je naučil in kakšne so novosti na
mednarodnem nivoju in to predstavi vsem sodnikom. Sodnik, ki je podprt s strani
RZS, je tudi zavezan da uspešno opravi vse teste in obveznosti na turnirju. V kolikor
pa ne opravi testo mora pa plačilo vrniti.
BOJAN LAH se strinja s tem kar je povedal Vili Knez.
TOMAŽ KRŽAN je povprašal, ali se potni stroški vrnejo v celoti ali mora sodnik tudi
prispevati kaj sam. Udeležba na mednarodnih turnirjih je koristna tudi za sodnika
samega in mora tudi sodnik sam kaj za to narediti.
BOJAN LAH je povedal, da misli, da bi morali biti stroški za letalske vozovnice
plačani v celoti, pot do letališča pa si more sodnik plačati sam. V kolikor sodnik izbere
oddaljeno letališče zaradi cenejše karte pa se mu povrnejo tudi stroški do letališča.
Poudari da je potrebno pripraviti Pravilnike za tovrstne primere v bodoče.
BOJAN LAH predstavi točko e. Peter Ljubič je na ZDRSS poslal zahtevek za
povračilo sodnih stroškov, ki jih je imel v postopku. Prebere zahteve in višino nastalih
stroškov. Poleg vrnitve stroškov je zahteval tudi javno opravičilo s strani ZDRSS. Na
ZDRSS smo prejelidve mnenji pravnikov glede povrnitve stroškov, obe sta
nasprotovali temu, da se stroški vrnejo, saj so že bili povrnjeni s strani države kot
tožnika.
Predsednik je na glasovanje podal:

5. Sklep
Zahtevki za povračilo stroškov od točke 5.a do točke 5.d so upravičeni. Potni
stroški se povrnejo.
Sklep je soglasno sprejet ( ZA 7/ PROTI 0 )
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6. Sklep
Zahteva o povrnitvi stroškov iz točke 5.e. je neupravičena. Zahteva se zavrne.
Sklep je soglasno sprejet ( ZA 7/ PROTI 0 )

Ad. 6
Razno
Razprave ni.

Predsednik je ob 20.15 zaključil sejo ter se vsem zahvalil za prisotnost in
sodelovanje.

Ljubljana, 28.05.2018

Zapisal:
Tomaž Kržan

Predsednik ZDRSS
Bojan Lah
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