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

 

 
 

Številka: 2-2022 
 

Dne: 12.09.2022 

 
 

ZAPISNIK 
 

2. redne seje Predsedstva Zveze društev rokometnih sodnikov Slovenije, ki je potekala v 
ponedeljek, 12.09.2022 ob 20:30. uri.  
 

Prisotni člani Predsedstva: Mirko Palačković (predsednik - Ljubljana), Vili Knez (Zasavje), Tomaž 
Kržan (Posavje), Miha Satler (Spodnje Podravje)  
 
Odsotni člani Predsedstva: Feliks Stropnik (Hrpelje-Kozina), Saša Sedovšek (Celje) 
 
Ostali prisotni: Rok Zupan 
 
 

AD. 1 
Otvoritev seje P ZDRSS in sprejem dnevnega reda 

 
DNEVNI RED:  

1) Delo predsedstva ZDRSS v sezoni 2022/2023 
2) Šolska tekmovanja 
3) Dokup sodniške opreme 
4) Razno 

 
Predsednik Mirko Palačković je pozdravil vse prisotne. Prisotni so bili štirje člani predsedstva, zaradi 
zadržanosti sta bila odsotna dva člana predsedstva. Seja predsedstva ZDRSS je sklepčna. Predsednik 
je predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.  
 

1. SKLEP  
 

Potrdi se predlagan dnevni red 2. seje predsedstva ZDRSS.  
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 4/PROTI 0) 
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AD. 1 
Delo predsedstva ZDRSS v sezoni 2022 / 2023 

 
Predsednik je člane predsedstva  obvestil, da  bo delo predsedstva ZDRSS potekalo na rednih 
obdobnih sestankih, praviloma enkrat mesečno, kjer se bo obravnavalo tekoče zadeve, po 
potrebi pa tudi pogosteje v primeru  zadev, ki ne morejo biti obravnavane na rednih sejah 
predsedstva ZDRSS. 
 
Ob tem je obvestil člane predsedstva, da bo več operativnega in organizacijskega dela 
predsedstva in ZDRSS, zaradi njegove osebne zadržanosti, prevzel podpredsednik ZDRSS. 
 

Ad 2: 
Šolska tekmovanja 

 
Predsedstvo je obravnavalo problematiko šolskih tekmovanj o kateri je tekla tudi razprava na 
skupščini ZDRSS v mesecu juniju 2022.  
 
Na podlagi razprave na skupščini ZDRSS se predsedstvo strinja, da je k tej problematiki potrebno 
pristopiti celostno in skupaj s pisarno RZS. Pred tem pa je potrebno pridobiti čim več podatkov iz 
preteklih tekmovalnih obdobij, predvsem o tem, koliko je bilo odigranih tekem, kje so le-te bile, 
kdo in na kakšen način so se tekme nominirale ter ostale pomembne informacije, ki bodo 
namenjene analizi obstoječega stanja. Po opravljeni analizi obstoječega stanja, bo predsedstvo 
ZDRSS pristopilo k reševanju te problematike skupaj s pisarno RZS in po potrebi drugimi 
udeleženci šolskih tekmovanj. Predsedstvo bo z dopisom pozvalo posamezna DRS ter RZS, da nam 
posredujejo informacije, ki so potrebne za analizo obstoječega stanja. Na podlagi razprave je 
predsedstvo sprejelo: 
 

2. SKLEP 
 
S strani posameznih DRS-jev, RZS ali ostalih udeleženih se pridobijo podatki, ki so potrebni za 
analizo trenutnega stanja, vključno s poročili o drugih problemih pri nominiranju sodnikov na 
šolska tekmovanja. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 4/PROTI 0) 
 

 

Ad 3: 
Dokup sodniške opreme 

 
Predsedstvo je prejelo več pobud in vprašanj glede nakupa oziroma dokupa sodniške opreme za 
sodnike. Na podlagi pobud je predsedstvo s strani opremljevalca opreme JOMA, ki je uradni 
partner RZS prejelo ponudbo za opremo, vključno z roki dobave posamezne opreme. Predsedstvo 
je v razpravi obravnavalo način dokupa opreme. Ugotovljeno je bilo tudi, da je trenutna sodniška 
oprema v uporabi že 3 sezone, kar pomeni, da na podlagi pravilnika, ki je bil sprejet le-ta ne 
zapade več pod pravilnik in je oprema last posameznih sodnikov.  
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Predsedstvo se je seznanilo s ceno sodniške opreme, roki dobave ter predlogi o načinu dokupa 
opreme. Soglasno je bilo dogovorjeno, da se pripravi obrazec, ki bo poslan vsem članom, da 
vnesejo želje po dokupu opreme.  
 
Ob tem je bilo predlagano, da je za listo A1 obvezen nakup nove opreme v obsegu:  

- 3x dres ( črn, rumen, oranžen) ; 

- 1 x hlačke ; 

- 3 x nogavice črne ; 

- 1 x jopica. 
 
Razlog nakupa nove opreme za sodnike A1 liste je v tem, da se sodniki A1 liste večkrat pojavljajo 
na TV prenosih, YT prenosih in ostalih medijskih vsebinah in je potreba po urejenosti in 
usklajenosti pomembna. 
 
Ob nakupu opreme za A1 listo je predsedstvo sprejelo sklep, da je participacija posameznega 
sodnika v višini 50% obvezna. Končna cena obvezne opreme še ni določena, ker se čaka še 
podatek o ceni jopice, ki še ni bila posredovana. Pričakuje se, da strošek opreme, skupaj s tiskom 
ne bo presegel 140 EUR z DDV na posameznega sodnika. 
 
Sodniki drugih list lahko naročijo sodniško opremo na lastne stroške oziroma preko posameznih 
DRS-jev na podlagi oddanega naročila preko obrazca, ki bo posredovan društvom. 
 
Podrobna navodila o naročilu opreme, bo Predsedstvo posredovalo DRS-jem, ko bodo znani vsi 
podatki, na podlagi katerih se bo lahko pripravilo in posredovalo obrazec. 
 
Na predsedstvu je bilo tudi predlagano, da se sodnike A1 liste pozove, da v kolikor svoje obstoječe 
sodniške opreme ( dresi in hlačke ), na lastno željo, odstopijo drugim kolegom oziroma sodnikom 
začetnikom. S tem bi ZDRSS oziroma posamezna društva imela na zalogi določeno količino dresov 
različnih velikosti, za potrebe novih sodnikov ter v primeru poškodb ali uničenja dresov. 
Predsedstvo posebej poudarja, da je odstop dresov sodnikov A1 liste, ko bodo prejeli nov 
komplet dresov, lahko izveden zgolj na lastno željo in za sodnike ni obvezen. 
 
Na podlagi razprave je predsedstvo sprejelo: 
 

3. SKLEP 
 
Nakup opreme za A1 listo je obvezen s participacijo posameznega sodnika v višini 50% cene 
kompleta, ki je bil dogovorjen na predsedstvu ( 3x dres, 1x hlačke, 1x jopica). Predsedstvo 
pripravi obrazec na podlagi katerega bodo oddana naročila. Pripravi se podrobna navodila za 
plačilo opreme ter izvedbo naročila, ki se pošljejo skupaj z obrazcem za naročila. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet (ZA 4/PROTI 0) 
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Ad 4: 
Razno 

 
Predsedstvo je pod točko razno obravnavalo naslednje zadeve: 
 

a) Seminar časomerilcev in zapisnikarjev:  Po opravljenem seminarju časomerilcev in 
zapisnikarjev bo Ozren Backović pripravil poročilo o izvedbi seminarja. Strošek za 
posameznega udeleženca ostane enak, kot v lanski sezoni, to je 7,00 EUR na udeleženca. 
Plačilo se izvede enako kot vsa pretekla leta. 

 

4. SKLEP 

 
Po prejemu seznama prijav, se pošlje račune na klube, ki so prijavili udeležence seminarja 
v višini 7,00 Eur na posameznika. 

 

b) Disciplinski pravilnik: Predsedstvo se je seznanilo s potekom predlogov za spremembo 
disciplinskega pravilnika RZS. Strokovna skupina, ki je bila imenovana s strani predsedstva 
bo nadaljevala z delom ter do konca leta 2022 pripravila predlog sprememb, ki bodo 
posredovane RZS. 

 

c) Članarina ZDRSS za sezono 2022 / 2023: Predsedstvo je obravnavalo višino članarine za 
ZDRSS ter določilo, da višina članarine ostane enaka kot v prejšnji sezoni. Višina članarine 
za sodnike na listah A1 in A2 je 80,00 EUR na posameznega sodnika, za sodnike na listah 
B1 in B2 v višini 40,00 EUR na posameznega sodnika, za sodnike začetnike je višina 
članarine 20,00 EUR na posameznega sodnika ter članarina za delegate in kontrolorje v 
višini 50,00 EUR na posameznega delegata in kontrolorja. Predsedstvo bo po dokončni 
sestavi list pripravilo seznam sodnikov po posameznih DRS-jih. DRS-ji bodo pozvani da 
sezname pregledajo in potrdijo v roku, ki jim bo za to naložen. Po pregledu seznamov 
bodo v mesecu januarju 2023 izstavljeni računi na posamezna DRS, ki so jih dolžna 
poravnati. Članarino bo mogoče poravnati zgolj in samo preko DRS.  

 

5. SKLEP 

 
Potrdi se višina članarine, kot izhaja iz točke c. Na podlagi potrjenih seznamov članov 
posameznih DRS-jev bodo poslani računi na posamezne DRS-je, ki so za svoje člane dolžni 
poravnati članarino. 

 

d) Predsedstvo je obravnavalo tudi komunikacijo med posameznimi DRS-ji in ZDRSS ter se 
strinjalo, da se obvestila in ostale informacije pošiljajo predsednikom posameznih DRS-
jev, ki nato obvestila in informacije po lastni presoji posredujejo svojim članom. 

 

e) Videoposnetki: Predsedstvo je obravnavalo tudi pošiljanje videoposnetkov sodnikov, kot 
je to potekalo v lanski sezoni. Strinjali smo se, da je zadeva potekala dobro in da se s tem 
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nadaljuje v tej sezoni. Strokovna komisija ZDRSS oziroma komisija za sojenje RZS bo 
morebitna nova ali dopolnjena navodila poslala sodnikom po elektronski pošti, do takrat 
pa navodila iz sezone 2021/2022 ostanejo v veljavi in jih sodniki upoštevajo ter pošiljajo 
posnetke na naslov ZDRSS.  

 

6. SKLEP 

 
Do prejema novih navodil s strani strokovne komisije ZDRSS ali Komisije za sojenje RZS za 
pošiljanje posnetkov, ostanejo v veljavi obstoječa navodila iz sezone 2021 / 2022.  

 
 

Predsednik je ob 21:30h zaključil sejo ter se vsem zahvalil za prisotnost in sodelovanje.  
 
Ljubljana, 12.09.2022 
 
 

Zapisal:  
Rok Kikel  

 
 
 
 

Predsednik ZDRSS  
Mirko Palačković  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


