
 

1 
ZDRSS 

 

 

Številka: 02-2018 

Ljubljana, 7.9.2018 

 

ZAPISNIK 

 

3. redne seje Predsedstva Združenja društev rokometnih sodnikov Slovenije, ki 

je potekala v nedeljo, 26.8.2018 ob 18. uri v prostorih hotela Dobrava, Zreče. 

 

Prisotni člani P ZDRSS: Bojan Lah (predsednik), Bojan Brecelj, Vili Knez, Tomaž 

Kržan, Miloš Turnšek. 

Odstotni člani P ZDRSS: Mirko Palačković in Feliks Stropnik – oba sta podala 

opravičilo in pooblastilo Predsedniku;  

Ostali prisotni: Matija Knez, Ozren Backović. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev prisotnosti in dnevnega reda 3. redne seje P ZDRSS 

2. Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje P ZDRSS 

3. Poročilo predsednika o delu Delovnih skupin za prenovo pravnih aktov in 

Finančno-poslovne prenove ZDRSS 

4. Prenova celostne podobe ZDRSS 

5. Predlog o financiranju nakupa opreme ZDRSS 

6. Razno 

 

K1: Pregled in potrditev prisotnotsi in Dnevnega reda 3. redne seje 

P ZDRSS 

PREDSEDNIK Bojan Lah je pozdravil vse prisotne. Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih 

5 od 7 članov P, torej je bila seja sklepčna. Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil 

soglasno sprejet. 

 
1. SKLEP 

Potrdi se predlagan dnevni red 3. seje predsedstva ZDRSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0)  
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K2: Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje P ZDRSS 

V nadaljevanju je predsednik podal v pregled in potrditev Zapisnik 2. redne seje P 

ZDRSS, št. 1-2018. 

Priloga 1_02-2018 Zapisnik 2.seje P ZDRSS - 22.05.2018 

 

2. SKLEP 

Potrdi se Zapisnik 2. redne seje predsedstva ZDRSS, brez pripomb. 

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

 

K3: Poročilo predsednika o delu Delovnih skupin za prenovo 

pravnih aktov in Finančno-poslovne prenove ZDRS 

Pod 3. točko Dnevnega reda je predsednik predstavil napredek pri prenovi Pravnih 

aktov in pa na področju Finančno-poslovne prenove ZDRSS. 

Pravni del: pregled in prenova pravnih aktov še ni v celoti dokončana. Pregled poteka 

na vseh ravneh – Statut in vsi posamezni Pravilniki. Delovna skupina pod vodstvom 

Roka Kikla se je lotila: 

 Statuta ZDRSS – potrebne so manjše dopolnitve in spremembe dikcij, ki bodo 

pripravljene do Skupščine članic ZDRSS; 

 Pravilniki – do pričetka sezone 2019/2020 bo potrebno bodisi preurediti oz. 

pripraviti predloge za sprejem dodatnih/novih Pravilnikov: 

o Disciplinski pravilnik ZDRSS; 

o Pravilnik o kategorizaciji; 

o Pravilnik za formiranje list; 

o Pravilnik pritožbe na kontrolo; 

o Pravilnik – rating; 

o *novo: Pravilnik o celostni podobi in uporabi opreme; 

 Priprave Kodeksa o ravnanju (uradnih oseb v rokometu). Predlog je že 

dokončan in je bil avgusta 2018 posredovan v uskladitev pisarni RZS. 

Odgovora še nismo prejeli, je pa najverjetnejši terminski plan, da se ga uveljavi 

s pričetkom sezone 2019/2020; 

Cilj je, da se vse ali pa vsaj večina pravnih aktov prenovi tako, da bo pokrivalo procese 

in razvoj sojenja na relaciji RZS (Komisija za sodniške zadeve) in ZDRSS, ter pri tem 

ščitilo interese članic oz članov ZDRSS.  
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Finančno-poslovna prenova: Predsednik je na kratko predstavil trenutno finančno 

sliko (Priloga 3_Podatki za sejo) in ponovno poudaril pomen finančno  - poslovne 

reorganizacije dela ZDRSS. Pri tem je člane P ZDRSS seznanil z ključnimi področji: 

1. Preusmeritev izplačil preko ZDRSS na področna DRS, vsaj dokler ne 

vzpostavimo novega sistema – Aplikacije za nominiranje in vodenje 

evidenc. Večina DRS-jev je že prevzela ta del nase, DRS Ljubljana 

ostaja še zadnja, ki pa je tudi obljubila da uredi do konca leta 2018; 

2. Uvedba članarin: predsednik ZDRSS je podal predlog, da se ponovno 

uvede članarine. Kot je povedal je poprej malce preveril stanje duha pri 

predsednikih področnih DRS-jev, ki v večini podpirajo. V primeru 

potrditve predloga na P ZDRSS se je Predsednik se je zavezal, da do 

naslednje redne seje delovna skupina pripravi predlog P ZDRSS o višini 

članarin: 

3. Aplikacija za nominiranje: predsednik je člane P ZDRSS seznanil z 

ponudbami (Priloga 4a, 4b in 4c), ki jih je pridobil od 3 različnih 

ponudnikov (ITOptima; Utrdba d.o.o. in pa Xenios) in predlagal: 

i. da se izbere ponudnika Utrdba d.o.o.; 

3. SKLEP 

Predsednik je dal na glasovanje predloge iz točk 2) Uvedba članarin,  3-i) 

potrditev opremljevalca JOMA in 3-i) izbira ponudnika Utrdba d.o.o., kar P 

ZDRSS tudi potrdi. 

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

 

K4: Prenova celostne podobe ZDRSS 

Pod 4. točko Dnevnega reda je predsednik predstavil novo celostno podobo ZDRSS.  

Predsednik je ob tem pohvalil in se zahvalil za delo kolegu, dolgoletnemu članu ZDRSS 

Francetu Veselu, ki je v sodelovanju z ožjim delom P ZDRSS pripravil prenovljeno 

podobo – logotip in priročnik za uporabo.  

Predsedik predlaga, da P ZDRSS sprejme predlog kot dokončen in da se priročnik za 

uporabo objavi na spletni podstrani RZS -> Združenja -> ZDRSS oz.  

http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/ZDRSS_CGP_Pravila%20uporabe_avgust2018.pdf 

4. SKLEP 

P ZDRSS z glasovanjem potrdi predlog predsednika glede celostne podobe 

ZDRSS. 

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

http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/ZDRSS_CGP_Pravila%20uporabe_avgust2018.pdf
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K5: Predlog o financiranju nakupa opreme ZDRSS 

Pod 5. točko Dnevnega reda je predsednik predstavil perečo tematiko obrabljene 

sodniške opreme in slabega vtisa javnosti o zunanji podobi sodnikov in delegatov. Zato 

se je delovna skupina v zasedbi podpredsednik ZDRSS, blagajnik in predsednik lotila 

naloge, da pridobi ponudbe različnih opremljevalcev sodniške opreme. Za 

najprimernejšo ponudbo se je izkazal opremljevalec JOMA. Ob predstavitvi 

predvidenih cen paketa Joma je predsednik predlagal P ZDRSS, da: 

1. potrdi ponudbo podjetja JOMA; 

2. potrdi predlog, da se oprema deloma financira kot kompenzacijo terjatev 

RZS do ZDRSS in sicer tako, da RZS v vrednosti svojega dolga pokrije 

vrednost opreme, medtem ko ZDRSS z kompenzacijo deloma pokrije 

vrednost nakupa opreme članom (preko področnih DRS-jev), deloma pa 

pridobiva tekoča sredstva, ki jih pokrijejo člani/ce (preko DRS-jev). Točno 

razmerje bo določeno (zaenkrat je predlog: 2/3 ZDRSS in 1/3 DRS-ji oz 

člani/ice); 

 

5. SKLEP 

Z glasovanjem se potrdi predlog predsednika P ZDRSS iz točke 1) in 2). 

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

K6: Razno 

Razprave ni. 

 

Predsednik je ob 19.15 zaključil sejo ter se vsem zahvalil za prisotnost in sodelovanje. 

 

Ljubljana, 07.09.2018 

 

Zapisal: 
Tomaž Kržan 
 
 

Predsednik ZDRSS 
                  Bojan Lah 

 

  
 


