Z A P I S N I K
1. redne konference
Lige NLB
ki je bila v soboto , 27. 10. 2018 ob 12.30. uri
v sejni sobi ŠPORT HOTELA na Otočcu
Prisotni: Sebastjan Gergeta (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Marko Obrstar (RD RIKO RIBNICA), Janez
Gams (RK GORENJE VELENJE), Aljoša Bertok (RD Koper 2013), Matjaž Ljubec (RD URBANSCAPE LOKA),
Gregor Šuštaršič (MRK KRKA), Mišo Kostevc (MRD DOBOVA), Anton Janc (RK TRIMO TREBNJE; po
pooblastilu)
Odsotni: / RK MARIBOR BRANIK, RK JERUZALEM ORMOŽ, RK SVIŠ IVANČNA GORICA in RK DOL TKI
HRASTNIK
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS),
Dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 12. seje Združenja Lige NLB.
2. Sprejem dopolnitev pravil združenja
3. Volitve članov predsedstva
4. Potrditev sklepov sprejetih na strateški konferenci
5. Razno.
Predsednik Združenja je pozdravil prisotne. Ugotovil je, da je konferenca sklepčna, prisotnih je 8 članov
Združenja.
SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red.
Sklep je bil sprejet (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 1.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. Združenja Lige NLB.
Sklep je bil sprejet (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 2.
SKLEP: Potrdi se dopolnitev pravil združenja.
Sklep je bil sprejet (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 3.
SKLEP: Skladno s 17. členom Pravil združenja se potrdi predlagano predsedstvo, in sicer:
Anton Janc, Janez Gams, Gregor Šuštaršič in Branko Bedekovič.
Anton Janc se predlaga za podpredsednika združenja.
Sklep je bil sprejet (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
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Ad 4.
SKLEP: Potrditev sklepov sprejetih na strateški konferenci, in sicer:
1. Potrditev sponzorske ponudbe za pokrovitelja.
2. Do naslednje seje združenja se pripravi predlog spremembe takse za registracijo tujcev. Aleš
Jug prevzame pripravo in uskladitev predloga.
3. Združenje predlaga vodstvu RZS, da pripravi enoten obrazec GDPR, ki ga bi ga izpolnili in
podpisali vsi igralci ob registaciji. Predlog uvedbe od sezone 2019/2020. Aleš Jug prevzame
pripravo in uskladitev predloga.
4. Prenosi na RTVSLO in sport TV :
a. Za potrebe prenosov na RTV SLO in Sport TV klubi pripravijo one pager z
najzanimivejšimni dejstvi klubov (dosežki, zanimive zgodbe, lahko tudi zanimivostmi
iz predhodnih obračunov s tekmeci, itd.). One pager se pošlje iz Združenja ali RZS
komentatorju RTVSLO.
5. Potrdi se protokol strategije razvoja spleta in socialnih omrežij klubov NLB lige.
a. V januarju 2019 se pripravi delavnica za fotografe, PR-ovcev in snemalce.
b. Zadolži se Gregorja Šuštaršiča in Sebastjana Gergeta za nadaljevanje aktivnosti in
opredelitev terminov.
6. Potrditev predloga licenciranja. Aleš Jug prevzame pripravo in uskladitev predloga.
7. Združenje daje mandat predsedniku, da pripravi posvet z davčnim svetovalcem (v januarju
2019) na temo pogodbenih odnosov med klubi in igralci.
8. Potrditev predloga licenciranja rokometnih zastopnikov. Janez Gams se zadolži za
oblikovanje predloga pravilnika skupaj s statutranim odborom in generalnim sekretarjem
RZS. Rok je do 31.12.2018. Predlog je, da se do pravilnik sprejme do 1.7.2019.
9. Gala pripreditev – ob oblikovanju koledarja za sezono 2019/2020 se načrtuje Gala
pripreditev, ki bo vmeščena neposredno po zadnjem kolu državnega prvenstva.
10. Protkol tekme: Aleš Jug se zadolži, da do januarja pripravi predlog protokola tekme
a. V okviru tega se potrdi zamisel, da se po koncu vsake tekme izbere igralca tekme.
Izbor vršita trenerja obeh moštev. V primeru, da se trenerja ne poenotita je igralec
tekme tisti, katerega ekipa je zmagala. V primeru neodločenega izida, pa igralec
tekme izbrani igralec gostujoče ekipe. Aleš Jug se zadolži, da se sklep operativno
spelje in izvaja.
11. Razno
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a. Enotna karta in enoten sistem prodaje karte – Goran Cvijič se zadolži, da z družbo
Moje karte preveri (g. Bistrički) preveri možnost poenotenja sistema prodaja kart &
uvedbe enotne karte. Ugotavljamo, da se večina prvoligašev zanaša na Moje karte
kot sistem prodaje kart.
b. Statistika – Pripravi se jasnejša pravila za izpolnjevanje in oddajanje. Zadolži se Aleš
Jug.
c. Snemanje tekem (zadolži se Gregor Šuštaršič).
i. Definira se protokol za snemanje
ii. Tehnični standari za snemanje tekem
12. Fair play: Aleš Jug se zadolži, da pripravi sistem fair playa.
Sklep je bil sprejet (8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Seja je bila zaključena ob 12.45
Zapisal: Aleš Jug, Sebastjan Gergeta
Predsednik Združenja Lige NLB
Sebastjan Gergeta, l. r.
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