
 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

1. redne konference Združenja 2. DRL – moški, ki je bila v torek, 28. 8. 2018, ob 17. uri  v sejni 

sobi Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana. 

 

Prisotni: Uroš GRMEK (MRK Ljubljana), Janez BOLJKA (RK Grosuplje), Igor DRAŽETIČ (RD ALPLES 

Železniki), Janez MARTINČIČ (RK Cerklje – Radovljica), Ivan KELENC (RD Moškanjci – Gorišnica), 

Aleš PINTERIČ (RK Sevnica), Niko KLUN (RK ARCONT Radgona) 

 

Odsotni: RK METLIKA, RK KRONOS, RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE -KOZINA 

 

Ostali prisotni: Goran CVIJIĆ (RZS), Franko KOMEL (RZS), Mirko PALAČKOVIČ (Komisija za sojenje 

RZS) 

 

Sejo je odprl komisar lige g. Komel. Pozdravil je prisotne člane, ugotovil sklepčnost. 

Predlagal je spremembo predlaganega vrstnega reda.  Po 1. in 2. točki je naslednja 3. točka 

Ponudba za žoge SELECT (prej 5. točka).  

 

Dnevni red: 

 

1. Sprejem zapisnika 6. seje Konference Združenja 
2. Volitve: 
     - predsednika Združenja 
3. (5.) Ponudba za žoge SELECT 
4. Predlog sprememb tekmovanja v tekmovalni sezoni 2018/2019  
    (tri krožni točkovni sistem, redni del in končnica  od 1. do 8. mesta, 
     oziroma od 1. do 4. mesta)  
5. Sprejem liste sodnikov  
6. Razno. 
 
 

Ad 1. 

 

SKLEP: Potrdi in sprejme se zapisnik 6. seje Združenja z dne 18. 6. 2018. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 2. 

 

Komisar Združenja je povedal, da je RK Cerklje – Radovljica za kandidata za predsednika 

Združenja predlagala g. Janez Martinčič (RK Cerklje  - Radovljica). Nov predsednik se voli zaradi 

prehoda RK Pomurja v višjo ligo in posledično potrebne zamenjave dosedanjega predsednika 

Andreja GOMBOŠIJA (RK Pomurje). 

  

SKLEP:  

Združenje 2. DRL – moški je za predsednika Združenja izvolilo Janeza Martinčiča (RK Cerklje 

– Radovljica) za dobo dveh let.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 



 

 

 

Ad 3. 

 

Predstavitev žoge SELECT 

 

Dansko podjetje SELECT je podjetje z najdaljšo tradicijo proizvodnje žog (dosegajo najboljše 

rezultate pri testiranju žog). Igralci radi igrajo z žogami SELECT, zato vas želimo seznaniti z 

različnimi tipi žog in ostalim materialom po odličnih cenah. 

Predstavnik SELECTA g. Debelak je povedal, da je žoga SELECT uradna žoga Lige NLB in 1. B DRL 

– moški v tekmovalni sezoni 2018/2019. Za prepoznavnost lige je pomembno, da se igrajo tekme 

z enako žogo, prav tako je to pomembno tudi za same igralce. V interesu njihovega podjetja je, 

da moške lige igrajo z enako žogo.  Pri tem je poudaril prehajanje igralcev, kluba v višjo ali 

nižjo ligo, pri tem se žoga in opremljevalec ne spreminjata.  

 Pri predstavitvi je predstavil tri žoge in njihove replike. Izpostavil  je žogo Ultimate. SELECT 

ima tudi žogo MAXIGRIP s katero se lahko igra brez smole.  

Kot je že bilo navedeno v ponudbi, ki so jo klubi prejeli po e-pošti, klubi v 2. DRL – moški 

prejmejo prvih 12 žog _na ceno žoge je  45% popust. Skozi celotno sezono bi na ostalo ponudbo 

SELECTA liga imela 35% popust, tako kot ostali dve ligi. Izpostavil je njihovo smolo, medicinke  

(ki se lahko polnijo glede na potrebno trdoto) in ostalo ponudbo, ki ima daljši rok trajanja glede 

na ostale znamke.  

 

Po kratki razpravi v kateri so govorili: 

- Dogovoriti se morajo, da vsi igrajo z enako žogo; 

- Za tekme se določi ena vrsta žoge SELECT 

- Vsak klub naj bi nabavil vsaj dve žogi za tekme, ostale vrste SELECTOVIH žog za trening. 

 

G. Debelak, predstavnik SELECTA je ponovno pojasnil, da 45% popust na žoge velja za 12 žog ne 

glede na vrsto žoge. Potem je popust na žoge  35%. Popust na ostalo ponudbo znaša 35% ne 

glede na količino naročenega izdelka.  

 

SKLEP 1: Združenje 2. DRL – moški je za uradno žogo lige potrdilo žogo SELECT, vrsta žoge 

Ultimate.  

 

SKLEP 2: Vse tekme v 2. DRL – moški v tekmovalni sezoni 2018/2019 se morajo odigrati z 

uradno žogo - SELECT ULTIMATE. 

Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 

 

Ad 4 

 

Komisar lige je povedal, da je klub RD Škerjanc Jadran Hrpelje – Kozina poslal na dan seje 

e-pošto, v kateri potrjujejo igranje kluba v 2. DRL – moški, po izstopu iz 1. B DRL – moški. 

 

SKLEP: Združenje 2. DRL – moški je potrdilo naknadno prijavo kluba RD Škerjanc  Jadran 

Hrpelje v tekmovanje za tekmovalno sezono 2018/2019. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 



 

 

Predsednik Združenja je povedal, da je na njegovo pobudo ob zmanjšanju lige za enega člana 

(prehod RK Pomurje v višjo ligo), predlagal komisarju liga pripravo različnih predlogov sistema 

tekmovanja.  Izhajal je iz razmišljanja, da 18 krogov premalo pri 9 članski ligi.  

 

Komisar je razložil predloge sistema tekmovanja vezane na 9 člansko ligo, ki so ga člani 

Združenja prejeli v gradivu za sejo:  

- 1. Predlog redni del igra se tri krožni sistem  

- 2. Predlog redni del igra se dvokrožni sistem in končnica (8 ekip) 

- 3. Predlog redni del igra se dvokrožni sistem in končnica od 1. do 4. mesta. 

 

 

V kratki razpravi so prisotni povedali svoje mnenje, ki se je nagibalo k ohranitvi dogovorjenega 

sistema tekmovanja in koledarja sprejetega na prejšnji seji.  

 

SKLEP: Ohrani se  tekmovalni sistem in koledar tekmovanja, ki je bil sprejet na  6. seji 

Združenja (18. 6. 2018). 

Sklep je bil sprejet z večino. 

 

O predlogu RD Moškanjci – Gorišnica igranje končnice 1-4 niso glasovali, ker je večina potrdila 

prvotni sistem in koledar. 

 

SKLEP: RD Škerjanc Jadran Hrpelje – Kozina prevzame izžrebano številko ekipe RK Pomurje.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 5. 

 

Predsednik Združenja je prisotnega člana Komisije za sojenje g. Palačkoviča vprašal, če lahko 

klub izloči sodniški par.  

 

Mirko PALAČKOVIČ je predlagal, da se težava s sodniškim parom uredi v zgodnji fazi tekmovanja.  

Pri tem je povedal, da dodane sodnike/sodniške para Komisija za sojenje pošlje Združenju po 

drugem šolanju sodnikov.  

 

Predsednik Združenja se je strinjal in dejal, da se bo o naknadno posredovanih 

sodnikih/sodniških parih odločalo na korespondenčni seji Združenja. 

 

SKLEP: Združenje 2. DRL – moški je potrdilo predlagano listo sodnikov za tekmovalno sezono 

2018/2019. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 6. 

 

V razpravi  o zmanjšanju 1. B DRL – moški (v nadaljevanju 1. B) iz 14 na 12 članov so med drugim 

govorili: 

- Strokovni svet mora določiti številčnost posamezne lige; 

- Le dve tekmovalni sezoni naj bi bila 14 članska liga; 



 

 

- Predlagali, da se 1. B zmanjša na 12 članov v tekmovalni sezoni 2019/2020. 

 

Generalni sekretar je dejal, da so člani 1. B DRL  - moški s sistemom 14 članske lige zadovoljni. 

Strokovni svet ne odloča o številčnosti oziroma o zmanjšanju lige, lahko  to le predlaga.  

 

 

Predlagali so sklep, da se s tekmovalno sezono 2019/2020 1. B  zmanjša, vendar sklepa niso 

sprejeli, na osnovi predloga komisarja lige, da je potrebno idejo o zmanjšanju 1. B  dobro 

pregledati in ravnati v skladu s pravilniki, šele nato delovati v smeri predloga o zmanjšanje 

omenjene lige.  

 

Predsednik Združenja je izpostavil  veliko število tekem v tekmovanju mladih. 

 

Po kratki  razpravi v kateri so med drugim govorili je bil sprejet: 

- V starostnih kategorijah MDA in MDB bi se morali igrati turnirji, ne da se ekipa pelje na 

tekmo, ki je daleč za 2x 20 min igranja; 

- Z razdelitvijo  na  Center, Vzhod, Jug in Zahod pri najmlajših selekcijah  ekipa igra le z 

enimi in istimi; 

- Predsedstvo ZRKTM ne pozove klubov za predloge; 

 

SKLEP: Združenja 2. DRL – moški zahteva od Predsedstva ZRKMT, da ga redno obvešča o vseh 

zadevah v tekmovanju mladih.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Predsednik je opomnil prisotne, da so na zadnji seji se dogovorili, da sta sodnika oz. prvo 
imenovani sodnik odgovorna za vodenje rezultata in zapisnika, ter pred zaključkom e- zapisnika 
preverita stanje zapisanega rezultata z obema vodjema moštev.  
 

V dvoranah, kjer je prepovedana smola, mora domačin pripraviti žoge za nasprotno ekipo.  

 

V kratki razpravi so predlagali: 

- da se preveri  primernost dvorane za igranje (med drugim razsvetljava) s strani prvo 

imenovanega sodnika; 

- rok za preverbo so prvi trije krogi, po 3. krogu se obvesti domačina z nalogo ureditve 

ugotovljenih pomanjkljivosti; 

 

Komisar lige je še spomnil prisotne na vnos igralcev v ekipe. Povedal, da bodo tako kot lansko 

sezono šolanje časomerilcev in zapisnikarjev. 

Pred začetkom 1. kroga bodo klubi prejeli spiske igralcev članske ekipe. Vsak četrtek v tednu do 

12. ure ima klub možnost dopolniti ekipo z novim/i igralcem/i. 

 

Predsednik Združenja se je zahvalil komisarju za pripravo sprememb tekmovanja v primeru 9 

ekip in povedal, da bo naslednja seja po zaključku jesenskega dela prvenstva.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:40. 

 

 



 

 

Zapisala: 

Agata Ahdali 

                                                             Predsednik  Združenja 2. DRL - moški 

                   Janez Martinčič, l. r.  

    

 


