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OBRAZLOŽITEV
V letu 2016 so se stroški sojenja obračunavali sproti tekom tekmovalne sezone. Zveza
je račune izdajala in klubom pošiljala sproti. Predsednik SK je pripravil izračun in
blagajniku sporočil višino nastalega stroška (upoštevan tudi strošek prevoza). Ta je nato
izdal račun in ga poslal klubu pri katerem je bilo sojenje izvedeno. Ta način je za razliko
od predlanske sezone bil brez ponovne kontrole obračuna. Ker so bili prej računi
pripravljeni na koncu, je Sodniška komisija lahko opravila dodaten pregled nad vsemi
izračuni ter so bili šele potem ti poslani klubom. V sezoni 2016 je nastala napaka zaradi
napačnega tolmačenja sodniškega pravilnika, in sicer pri kvoti stroškov sojenja na tour
tekmovanjih za sodnike z licenco B. Sodniški pravilnik namreč navaja, da je sodnik z
licenco B upravičen do 20 točk, sodnik z licenco C pa do 10ih točk na kateremkoli
tekmovanju pod okriljem ZPDS. Na kratko: tour tekmovanja in državna prvenstva bi
morala biti točkovana enako, sodniki pa so prejeli tour tekmovanje poravnan v višini 15
eur namesto 30 eur.
Po pregledu in pripravi novih obračunov je bilo ugotovljeno, da je prišlo do prenizkega
obračuna v skupni višini 150 eur – v kar je vpleteno 6 sodnikov in 6 klubov. Klubi
katerim je bil poslan prenizek račun ter posledično še niso v celoti poravnali stroškov
sojenja za sezono 2016 so: Krim, Zarja, Medvedi, Hrast, Janče, Hribovci. Tematiko smo
predelali tudi med člani IO-ja in med člani Sodniške komisije ter skupaj poiskali najbolj
ustrezno rešitev. Sklenjeno je bilo, da blagajnik ZDPS omenjenim klubom izstavi nov
račun s katerimi bodo vključeni sodniki prejeli ostali pripadajoči del stroškov:
-

Krim = 15 eur
Zarja = 45 eur
Medvedi = 30 eur
Hrast = 30 eur
Janče = 15 eur
Hribovci = 15 eur
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