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Številka: 1-2022 
Ljubljana, 17.06.2022 

ZAPISNIK 

1. redne seje Predsedstva Združenja društev rokometnih sodnikov Slovenije, ki je potekala v 

petek, 17.06.2022 ob 17:30. uri v prostorih Piknik prostor Dragomelj. 

 

Prisotni člani Predsedstva: Mirko Palačković (predsednik - Ljubljana), Vili Knez (Zasavje), 

Tomaž Kržan (Posavje), Feliks Stropnik (Hrpelje-Kozina), Saša Sedovšek (Celje), Miha Satler 

(Spodnje Podravje) 

Ostali prisotni: Rok Zupan 

AD. 1 

Otvoritev Ustanovne seje P ZDRSS in sprejem dnevnega reda 

DNEVNI RED: 

1. Pozdravni nagovor in sprejem Dnevnega reda 

2. Potrditev programa in okvirja dela P ZDRSS 

3. Imenovanje Podpredsednika ZDRSS 

4. Imenovanje Sekretarja ZDRSS 

5. Imenovanje Tajnika ZDRSS 

6. Imenovanje članov Strokovne Komisije 

7. Razno 

PREDSEDNIK Mirko Palačković je pozdravil vse prisotne. Prisotni so bili vsi novoizvoljeni člani 

predsedstva, torej je bila seja predsedstva ZDRSS sklepčna. Predsednik je predlagal dnevni red, 

ki je bil soglasno sprejet. 

 SKLEP 

Potrdi se predlagan dnevni red Ustanovne seje predsedstva ZDRSS. 

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

AD. 2 

Potrditev programa dela P ZDRSS  

Mirko Palačković je pozdravil prisotne in se jim zahvalil za pogum in voljo pri odločitvi, da 

sodelujejo v predsedstvu ZDRSS – organizacijo, ki je bila nekoč pojem organiziranosti in zgled 

nekaterim še razvitejšim rokometnim državam, ki so kopirale model delovanja. Izrazil je 
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pričakovanje in upanje, da bodo člani P ZDRSS sodelovali med sabo, delovali enotno in izpolnili 

zastavljene cilje. Predvsem pa še dodatno okrepili delovanje področnih DRS kot temelja ZDRSS. 

Program dela: 

1. Organizacijski vidik: 

a. Pravno-formalno področje: 

• Skrb za pravno-poslovno razmerje RZS – sodniki/delegati; 

• Priprava predloga spremembe in izboljšav Disciplinskega pravilnika RZS v korelaciji s 

Kodeksom ravnanja RZS 

b. Logistično in področje tehnologije: 

• Nadgradnja Aplikacije ZDRSS za namen izobraževanj in kontrol sodnikov »Center znanja«: 

I. vzpostavitev on-line testiranja sodnikov in delegatov, nalaganje video materialov po 

vzoru digitalnega zapisnika, prezentacije... 

• Organiziranje nabave sodniške opreme (dresi, oblačila...) ter sistemov za komuniciranje 

(Headset); 

c. Finančno področje: 

• Revizija predhodnega poslovanja; 

• Vzpostaviti vir financiranja s strani Rokometne Zveze Slovenije za program pridobivanja novih 

in mladih sodnikov ter program talentov 

• Nadaljnjo razvijati model financiranja, ki bo zagotavljal uspešno izpeljavo programa dela, 

preko: lastnih virov (članarine in prispevki), zunanjih virov (državni in/ali evropski razpisi, 

sponzorji) 

2. Strokovni vidik: 

a. Vzdrževati tesno sodelovanje Strokovne komisije ZDRSS, Komisije za sojenje RZS in pa 

Strokovnih komisij oz. odgovornih oseb za to področje, pri vseh društvih; 

b. Organizacija licenčnih seminarjev; 

c. Rangiranje sodnikov in delegatov s Komisijo za sojenje RZS; 

d. S Komisijo za sojenje RZS vzpostaviti model participacije klubov pri uvajanju in pridobivanju 

novih sodnikov 

e. Uvedba sistema mentorstva; 

f. Podpora področnim društvom pri pridobivanju kadra – zagotavljanje učnih materialov in 

organizacijsko-logistične podpore; 

3. Ostali vidiki: 

a. Nadaljevati dialog z RZS, Združenjem trenerjev in klubi glede organizacijskega in strokovnega 

vidika – ostati aktiven partner pri oblikovanju smernic; 
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Predsednik je na glasovanje podal: 

 Sklep  

Potrditev predlaganega programa in okvirja dela P ZDRSS v svojem mandatu. 

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

AD. 3 

Imenovanje Podpredsednika P ZDRSS 

Mirko Palačković predlaga, da se za podpredsednika ZDRSS imenuje: Rok Kikel. 

Predsednik je na glasovanje podal: 

 Sklep  

Imenuje se Podpredsednik ZDRSS: Rok Kikel. 

Sklep je soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0) 

AD. 4 

Imenovanje Sekretarja P ZDRSS 

Mirko Palačković predlaga, da se za sekretarja ZDRSS imenuje: Miha Satler. 

Predsednik je na glasovanje podal: 

 Sklep  

Imenuje se Sekretar ZDRSS: Miha Satler. 

Sklep je soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0) 

 

AD. 5 

Imenovanje Blagajnika P ZDRSS 

Mirko Palačković predlaga, da se za tajnika ZDRSS imenuje: Rok Zupan. 

Predsednik je na glasovanje podal: 

 Sklep  

Imenuje se Blagajnik ZDRSS: Rok Zupan. 

Sklep je soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0) 
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AD. 6 

Imenovanje članov Strokovne Komisije 

Mirko Palačković predlaga, da so za člane Strokovne komisije ZDRSS imenuje: David Sok, Bojan 

Lah in Brstin Kavalar. 

Predsednik je na glasovanje podal: 

 Sklep 

Imenuje se člane Strokovne komisije: David Sok, Bojan Lah in Brstin Kavalar. 

Sklep je soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0) 

AD. 7 

Razno 

Na volilni in redni skupščini ZDRSS 17.06.2022 so bili izvoljeni tudi člani nadzorne in disciplinske 

komisije. Predsedstvo jih poziva, da izvoljeni člani komisije predsedstvu pošljejo informacijo iz 

svoje konstitutivne seje, da bosta komisiji tudi formalno sestavljeni in bosta po potrebi lahko 

pričeli s svojim delom. Enako stori tudi imenovana strokovna komisija. 

Predsednik je na glasovanje podal: 

 Sklep 

Strokovna , nadzorna in disciplinska komisija predsedstvu ZDRSS do 30.06.2022 posredujejo 

obvestilo o konstituiranju z navedbo predsednikov komisij. 

Sklep je soglasno sprejet (ZA 7/PROTI 0) 

Predsednik je ob 18:00h zaključil sejo ter se vsem zahvalil za prisotnost in sodelovanje. 

Ljubljana, 17.06.2022 

Zapisal: 
Rok Kikel 

Predsednik ZDRSS 
Mirko Palačković 

 

 

 


