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

 

   
 
Številka: 2-2019 
          

Dne: 28.5.2019 
 
 

Z A P I S N I K  
 

Redne skupščine Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije, ki je bila v torek 
28.5.2019 ob 18.00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9E, 
Ljubljana. 
 
Društva so zastopali naslednji delegati: DRS Ajdovščina – Bojan Brecelj; DRS Celje - Tamara 
Bregar, Miloš Turnšek; DRS Hrpelje-Kozina - Leon Marinkovič; DRS Ljubljana - Ozren 
Backović, Mirko Palačković, Matija Knez; DRS Posavje -Tomaž Kržan; DRS Sevnica - Tomaž 
Rantah, Jože Gorišek; DRS Spodnje Podravje - Anton Lah, Rudi Kokol, Žan Pukšič; DRS 
Zasavje - Vilijem Knez; DRS Kranj - Rok Zupan, Robin Markun. Prisoten je bil tudi član DRS 
Ribnica – Janez Šilc, ki ni imel pooblastila za redno letno skupščino. 
 
 

Ad 1.: 
Otvoritev skupščine in sprejem dnevnega reda 

 

Predsednik ZDRSS g. Bojan Lah je vse navzoče pozdravil in predlagal sledeči dnevni 
red: 
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev skupščine in sprejem dnevnega reda: 

2. Izvolitev organov skupščine, 
a. delovno predsedstvo (predsednik in dva člana), 

b. verifikacijska komisija (predsednik in dva člana), 

c. določitev zapisnikarja, 

d. določitev overovatelja zapisnika, 

e. poročilo verifikacijske komisije, 
3. Poročilo predsednika ZDRSS za leto 2018, 

4. Poročilo poslovanja ZDRSS za leto 2018, 

5. Poročilo disciplinske komisije ZDRSS za leto 2018, 

6. Poročilo nadzornega odbora ZDRSS za leto 2018, 

7. Razprava po poročilih. 

8. Obravnava prošnje “Društva rokometnih sodnikov Obala” za sprejem v ZDRSS 

9. Razno: 
a. Predlog sprememb oz. dopolnitev Statuta ZDRSS. 
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SKLEP 1: 

Sprejme se predlagani dnevni red redne letne skupščine ZDRSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 16/PROTI 0). 

 
 

Ad 2.: 
Izvolitev organov skupščine 

 

Predlagani organi skupščine so: 
 
Za delovno predsedstvo so bili predlagani: 

predsednik –  Mirko Palačković; 
člana  – Vili Knez, Miloš Turnšek. 

 
Za verifikacijsko komisijo so bili predlagani: 

          predsednik – Feliks Stropnik; 
          člana – Bojan Brecelj, Tomaž Kržan. 

                                                                              
Za zapisnikarja je bil predlagan: Miha Satler. 
 
Za overovatelja  zapisnika je bil predlagan: Žan Pukšič. 
                                                                            

SKLEP 2: 

Vsi predlagani člani delovnih teles na redni skupščini se sprejmejo kakor izhaja 
iz predloga. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 16/PROTI 0). 

 

 

Vodenje skupščine je prevzel predsednik delovnega predsedstva g. Mirko Palačković. 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je od 18 delegatov prisotnih 16 delegatov, s tem 
je skupščina sklepčna in lahko prične z delom. 
 
 
 

Ad 3.: 
Poročilo predsednika ZDRSS za leto 2018 

 

Predsednik ZDRSS g. Bojan Lah je predstavil poslovno poročilo za leto 2018, ki je bilo 
priloženo h gradivu za redno Skupščino. 
 

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: 
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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: 

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; 
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 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). 

 

 

Ad 4.: 
Poročilo poslovanja ZDRSS za leto 2018 

 

Letno poročilo o poslovanju ZDRSS v letu 2018 je izdelalo podjetje ER KONDOR d.o.o. 
v pisni obliki. Poročilo je bilo priloženo h gradivu za redno Skupščino. 
 

LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZDRSS 

 

PREGLED POSLOVANJA V LETU 2018 

A. P R I H O D K I 

                                                                                                                            znesek/EUR 

      

 Prihodki iz dejavnosti sojenja tekem                                                            13.065,50 

 Prihodki od financiranja – pozitivne prejete obresti                                               0,45 

 Prihodki od prodaje slušalk za sodnike                                                          7.645,00 

                                    

 SKUPAJ PRIHODKI v letu 2018                20.710,95 

      

B. O D H O D K I 

                                                                                                                            znesek/EUR 

         

 Potni stroški sodnikov                                                                                12.013,60 

 Slušalke za sodnike                                                                                     7.468,16 

 Stroški ušesnih odtisov in dostavni stroški                                                        83,82 

 Bančna provizija                                                                                              325,12 

 Računovodstvo (mesečni rač., obr. sodnikov, fakturiranje, odp. postavke, bilance)       2.732,80                              
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 Ostali stroški: 

- izvedba seminarja (BOJAN LAH s.p.)                                                       500,00 

- provizija Bizbox (e-računi)                                                                           68,64 

- žalni venec                                                                                                  49,80 

- reprezentanca (pogostitev sodnikov)                                                     1.599,00 

- najem prostora (UL FAKULTETA ZA ŠPORT)                                          162,99    

- podaljšanje certifikata za plačilni promet (HALCOM d.d.)                          79,30                       

 

         SKUPAJ ODHODKI v letu 2018                25.083,23 

 
 
 
Prihodki minus odhodki je presežek odhodkov nad prihodki          4.372,28 

 
PRESEŽEK ODHODKOV V LETU 2018                                        4.372,28 

OSTANEK PRIHODKOV IZ PRETEKLIH LET                              57.868,27 
 

SKUPAJ PRESEŽEK NA DAN 31.12.2018                                  53.495,99 
 

 

 

   
2. B I L A N C A  S T A N J A  N A  31.12.2018 
 

Aplikacija za sodnike                                                                        7.320,00 

Stanje na TRR                                                                                  1.669,92 

Terjatve do klubov (tudi sporne v višini 26.663,55)                        52.166,25 

Terjatve do države (DDV)                                                                    430,78 

 
SKUPAJ:                                                                                        61.586,95 

 
 
Obveznosti do dobaviteljev                                                              8.090,96 

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let                            57.868,27 

Presežek prihodkov nad odhodki iz tekočega leta                         - 4.372,28                            
 

SKUPAJ:                                                                                        61.586,95 
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Ad 5.: 
Poročilo disciplinske komisije ZDRSS za leto 2018 

 

Poročilo disciplinske komisije ZDRSS za leti 2018 in 2019 je pripravil g. Matija Knez 
v pisni obliki in je bilo priloženo h gradivu za redno Skupščino. 
 
 

POROČILO DISCIPLINSKE KOMISIJE ZDRSS ZA LETO 2018 IN 2019 
 

Disciplinska komisija ZDRSS v sestavi Tamara Bregar, Silvo Košir in predsedujoči 
Matija Knez, ni v letih 2018 in 2019 prejela nobenega predloga za uvedbo v disciplinski 
postopek niti ni sama uvedla nobenega postopka zoper člana ZDRSS. 

 

Ad 6.: 
Poročilo nadzornega odbora ZDRSS za leto 2018 

 
Poročilo o delu Nadzornega odbora ZDRSS za leti 2017 in 2018 je pripravil predsednik 
nadzornega odbora g. Ozren Backović v pisni obliki in je bilo priloženo h gradivu za 
redno Skupščino. 
 
 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZDRSS ZA LETO 2017 IN 2018 
 

Nadzorni odbor Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije v sestavi Rudi Kokol, 
Matic Romih in Ozren Backović, v letih 2017 in 2018 ni zaznal nepravilnosti v delovanju 
in poslovanju ZDRSS in soglaša z Poslovnim poročilom za leti 2017 in 2018. 

Menimo pa, da je potrebno poudariti programsko izhodišče glede ureditve financiranja 
in ponovne vzpostavitve članarin, zato NO apelira na Predsednika in P ZDRSS, da se 
omenjena problematika uredi do konca leta 2019. 

 
Ad 7.: 

Razprava po poročilih 

 

Razprave ni bilo. 
 

SKLEP 3: 

Vsa poročila organov so zadovoljiva in skupščina zoper njih nima pripomb. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 16/PROTI 0). 
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Ad 8.: 
Obravnava prošnje “Društva rokometnih sodnikov Obala” za 

sprejem v ZDRSS 

 

Predsednik delovnega predsedstva g. Mirko Palačković je povedal, da je v imenu 
Društva rokometnih sodnikov Obala, predsednik društva g. Tone Barič dne 27.11.2018 
na ZDRSS poslal prošnjo za članstvo v Zvezi društev rokometnih sodnikov Slovenije. 
Prošnja je priložena  h gradivu za redno Skupščino. Poudaril je, da Predsedstvo 
ZDRSS predlaga, da Skupščina potrdi vlogo oz. prošnjo za sprejem. 

 

Prošnja za članstvo v Zvezi društev rokometnih sodnikov Slovenije 

 

Na podlagi 7. člena statuta Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije (v 
nadaljevanju ZDRSS), novoustanovljeno Društvo rokometnih sodnikov Obala (v 
nadaljevanju DRSO), prosi za sprejem v članstvu ZDRSS. DRSO je dne 22.11.2018 
na redni letni volilni skupščini sklenilo, da se pridruži ZDRSS. V DRSO je trenutno 10 
članov od tega so 3-je člani na aktualnih listah sodnikov. 
 
G. Feliks Stropnik je povedal, da bo to društvo pokrivalo enak teritorij, kot ga pokriva 
DRS Hrpelje-Kozina. Zdi se mu nesmiselno in ne vidi nobenega pravega razloga za 
ustanovitev novega društva. V novem društvu so po njegovem vedenju dva ali trije 
aktivni člani in nekaj bivših sodnikov. Zanimalo ga je, ali so ustanovitelji pojasnili kaj je 
cilj novega društva. Pripomnil je, da je prišlo do prepričevanja njihovih članov, da bi 
prestopili v novo društvo. 

 

G. Anton Lah je dodal, da je DRS Spodnje Podravje nastalo, ker so bili člani s tega 
področja zapostavljeni v DRS Maribor. Upoštevali so samo delegate, sodnikom pa se 
pozornost ni namenjala. Iz tega razloga so ustanovili novo društvo, kjer se je začelo 
aktivno delati. Sam ustanovitvi novega društva ne nasprotuje. 

 

Predsednik g. Bojan Lah je poudaril, da si kot predsednik ZDRSS absolutno ne želi, 
da bi se znotraj članic gledali kot nasprotnike in konkurenco. Zagotovil je, da bo v 
primeru, da ne bo mogel urediti razmerij med članicami ZDRSS, odstopil. S 
politiziranjem se nima namena ukvarjati.  Dodal je, da je celotna Primorska regija 
najbolj kritična, kar se tiče števila sodnikov. Predsednik novoustanovljenega društva g. 
Tone Barič je njega in Davida (Soka op.) povabil na sestanek in ju povprašal glede 
dela s sodniki. Predstavil jima je svoje ideje, da bi se pričelo delati z aktivnimi igralci in 
jih vzgajati v sodnike. Sama sta mu predstavila organizacijo in način funkcioniranja 
sodniške organizacije in rokometne zveze ter mu predstavila tudi svoje cilje glede 
izboljšanja posameznih vidikov razvoja sojenja. Pri tem sta imela v mislih napredek v 
okviru obstoječe organizacijske strukture. Sam osebno nima nobenih pomislekov k 
sprejetju novega društva v ZDRSS. Eden izmed razlogov je tudi ta, ki ga je omenil že 
g. Anton Lah. Ko se je leta 2008 ustanovilo DRS Spodnje Podravje so vse ostale 
članice novo društvo lepo sprejele. Če pa bo prišlo do nekonstruktivnosti in bo to 
oviralo delo ZDRSS, že v naprej napoveduje svoj odstop. 

SKLEP 4: 
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Prošnji Društva rokometnih sodnikov Obala za članstvo v ZDRSS se ugodi. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 16/PROTI 0). 

 
 

Ad 9a.: 
 Predlog sprememb oz. dopolnitev Statuta ZDRSS. 

 

Predsednik g. Bojan Lah je povedal, da je Predsedstvo na 4. redni seji sprejelo 
sklep, da se predlaga Skupščini sprejem in potrditev dopolnitve statuta ZDRSS. 
Opozoril in pojasnil je, da je v gradivu napaka in da se ena točka črta iz predlogov 
sprememb statuta. 

 
Predsednik delovnega predsedstva g. Mirko Palačković je predstavil predlagane 
spremembe Statuta ZDRSS. 

Predlogi: 

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: 
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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. 

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 
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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. 

 

Razprave in pripomb glede predlaganih sprememb Statuta ZDRSS ni bilo. 

 

SKLEP 5: 

Sprejme in potrdi se predlagane spremembe Statuta ZDRSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 16/PROTI 0). 

 

 

Ad 9.: 
Razno 

 
Predsednik strokovne komisije David Sok je predstavil Poročilo o delu strokovne 
komisije za leto 2018. 
 
 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE 

 

Strokovna komisija (v nadaljevanju SK)  je v letu 2018 delovala v sestavi: 

- David Sok (predsednik) 

- Aljoša Žibret (član) 

- Iztok Pirc (član) 

Komisija se je sestala enkrat, ostale zadeve smo reševali korespondenčno.  

 

DEJAVNOSTI in PODROČJA DELOVANJA SK  

V letu 2018 je SK v sodelovanju z Komisijo za sojenje aktivno sodelovala pri 
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naslednjih dejavnostih: 

- Sodelovanje pri izoblikovanju liste sodnikov za tekočo sezono 

- Sodelovanje pri pripravi prevodov Pravil igre 

- Priprava seminarja za sodnike začetnike (februar 2018) 

- Priprava seminarja v Zrečah s tujim predavateljem, predsednikom Komisije za 

sojenje pri EHF-u 

- Priprava programa telesne aktivnosti sodnikov v obdobju premora med 

sezonama 

- Izvedba predavanja na trenerskem seminarju (avgust 2018) 

- Priprava in sodelovanje pri licenčnem seminarju pred začetkom sezone 

- Priprava in sodelovanje pri delavnici za sodnike iz A1 liste (November 2018) 

- Izvedba predavanja za rokometni razred na Gimnaziji Šiška (November 2018) 

- Priprava seminarja za sodnike začetnike (December 2018) 

SK skrbi za program YRP (young referee project) v katerega so vključeni štirje mladi 
pari. Vsi pari so v letu 2018 bili s strani EHF-a poklicani na turnirje v tujino 

 

CILJI: 

- SK želi vzpostaviti boljši mentorski program za sodnike začetnike 

- Izboljšati komunikacijo in program skupnega izobraževanja v sodelovanju s 

sodniškimi društvi 

- Povezava s klubi pri rekrutiranju novih članov 

- Pridobitev kontinentalne kategorije za 1 par 

- Povečati aktivnost na področju rokometa na mivki. 

 

Pripomb na poročilo ni bilo.   
 
SKUPŠČINA SE JE ZAKLJUČILA OB 18:57 URI.  
 
 
 
 
                                                                            Predsednik delovnega predsedstva: 
                                                                                          Mirko Palačković 
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Overovatelj zapisnika : 
 
Žan Pukšič 
 

 
           _                               .                                                                                                                
                                                                                                        
                                        
 
Zapisnikar:    
 
Miha Satler         
 
                                           _.                                                                                                                
                   
 

 
Poslati: 
- članom predsedstva ZDRSS; 
- društvom rokometnih sodnikov; 
- predsedniku RZS: g. Franju Bobincu; 
- generalnemu sekretarju RZS: g. Goranu Cvijiću. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


