Z A P I S N I K

2. seje Združenja rokometnih klubov 1. B MOŠKE ROKOMETNE LIGE, ki je bila sredo, 6. 9.

2017, ob 17.30 v sejni sobi RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana.
Prisotni: Branko Bulovič (RK SLOVENJ GRADEC 2011), Marko Premec (RK DOL TKI
HRASTNIK), Borut Hren (RD ISTRABENZ PLINI IZOLA), Marko Grošelj (RK KRŠKO) Boštjan
Brulec (ŠD RK KRIM – OLIMPIJA), Marjan Potokar (RK SVIŠ IVANČNA GORICA), Janez Rigler
(ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK), Uroš Drobnič (RD RUDAR), Igor Jakovac (RK ČRNOMELJ),
Damjan Miklavec (RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE – KOZINA), Janez Boljka (RK GROSUPLJE).
Odsotni: RK DRAVA PTUJ, RK BREŽICE, RK RADEČE PAPIR NOVA
Ostali prisotni: Aleš Jug (RZS), Rok Koprivc (RD RUDAR)
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnikov 3. in 1. seje Združenja 1. B DRL – moški.
2. Predstavitev Sports – Portal.si (program za celovito vodenje in spremljanje
športnih organizacij, trenerjev, selekcij in posameznih igralcev).
3. Imenovanje oz. potrditev strokovnega sodelavca za nominiranje sodnikov.
4. Potrditev liste sodnikov za TS 2017/18.
5. Potrditev liste delegatov za TS 2017/18.
6. Dopolnitev in potrditev Propozicij 1. B DRL za TS 2017/18.
7. Razno
logo 1. B DRL – moški;
- spletni prenosi.
Sejo je odprl in vodil predsednik Združenja Borut Hren. Pozdravil je prisotne predstavnike
klubov, ugotovil sklepčnost in prešel na dnevni red.
Ad 1.

SKLEP: Potrdita se zapisnika 3. in 1. seje Združenja 1. B DRL – moški.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 2.

Predstavnika Sports – Portal.si sta prisotnim predstavila program, ki ga uprablja že kar
nekaj klubov v Slovenije (prisotni prejeli predstavitveno gradivo). V predstavitvi izpostavila
osnovno nalogo programa/aplikacije – zbirnik vseh podatkov na enem mestu; beleženje
treningov, prisotnost igralcev, njihov razvoj v procesu treniranja, obveščanje po sms-u
tako igralcev kot staršev in drugo. Staršem omogoča spremljanje prisotnosti njihovega
otroka na treningih.
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Klub z uporabo aplikacije doseže večjo plačilno disciplino (samodejno generiranje plačilnih
nalog, možnost obročnega odplačevanja...) – integracija aplikacije z računovodstvom
kluba.
Plačilo je od 50€ do 90€ mesečno. Program je prilagojen vsakemu klubu posebej. Znesek se
določi se na osnovi dogovora s klubom, glede na končne dogovorjene vsebine aplikacije. 24
urna brezplačna podpora sistema.
Z vsako novo stranko se portal razvija glede na nove zahteve in rešitve, ki jih prinese
nova stranka.
Ad 3.
Predsednik je predlagal Iztoka Pirca, ki je tudi član Komisije za sojenje.
Aleš Jug je povedal, da je Komisija za sojenje (v nadaljevanju Komisija) po sklepu
Predsedstva RZS dobila enoletni mandat za delovanje na področju sojenja. Na osnovi
predloga Združenj se je Komisija razširila z dvema članoma in sicer Iztokom Pircem in
Andrejem Romihom, kar bo tudi potrdilo Predsedstvo RZS na svoji seji.
Komisija je zagotovila delovanje sistema (pozitivne zadeve) naprej. Komisija je tudi
pripravljena predstaviti Združenju svoje načrte in naloge.
Med drugim je tudi povedal, da je predsedstvo RZS je sprejelo dogovor z Andrejem
Juratovcem o sporazumni prekinitvi pogodbe.
V kratki razpravi so med drugim govorili:
- obžalujejo dejstvo, da so izgubili Andreja Juratovca, zato menijo, da je potrebno
nadaljevati naprej;
- povabiti bi bilo potrebno na sejo člana ali člane Komisije, da bi se predstavil
(Iztok Pirc):
- Komisija je odprta za predloge klubov. Nagiba se k fiksnim sodniškim parom.
- Predlog, da v Razporedu tekem (delegiranju) pari za posamezno tekmo niso
navedeni;
- trajanje mandata osebe odgovorne za sodnike v Združenju - pol leta ali celo leto;
- ali obstaja finančna obveznosti klubov glede Komisije;
- predlog, da se Iztok Pirc potrdi in na osnovi njegove dela se bodo odločili naprej;
Aleš Jug je dejal, da glede vabila Komisije oz. njenega člana Iztoka Pirca se je v danem
trenutku odločilo tako kot se je. Res pa je malce nerodno. Dejal je, da gleda na celotno
zadevo glede sojenja zelo pozitivno. Potrebno je biti malo potrpežljiv. Komisija glede
nenavedbe sodniških parov kot v prejšnjih sezonah in posledično obveščanja sodnikov dan
ali dva pred tekmo, ne vidi težav. Naloga Iztoka Pirca bi bila nominacija sodnikov, analiza
tekem, ki jo opravi na zahtevo kluba z ostalimi člani Komisije. V Združenju se boste
odločili o žrebu sodniških parov za posamezni krog.
SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški se zahvaljuje Andreju Juratovcu za njegovo delo v
prejšnjih sezonah.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški za dobo ene tekmovalne sezone (2017/2018) določi
Iztoka Pirca za nominanje in delegiranje sodnikov (ni žreba). Iztok Pirc po jesenskem delu
pripravi poročilo o svojem delu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 4.
Aleš Jug je povedal, da je listo prejel s strani Komisije, ki ga je prosila, da so na listi
označeni sodniki posamezno in ne v paru. Od vas je odvisno, če želite katerega od
navedenih sodnikov izvzeti iz liste.
Po kratki razpravi je bil sprejet
SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški potrdi predlagano listo sodnikov za 1. B DRL – moški.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Na osnovi poročila Iztoka Pirca o sojenju v jesenskem delu se Združenje naknadno
odloči za morebitno izvzetje sodnikov iz liste.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 5.
Predsednik je povedal, da je Liga NLB izvzela z liste Krašno in Požežnika in predlagal, da
isto stori tudi to Združenje.
Igor Jakovac je menil, da Združenje zaupa predlogu liste delegatov posredovane s strani
Komisije. Tako jim damo možnost in morebitne nastale težave rešujemo kasneje.
Janez Boljka se je pridružil njegovemu razmišljanju oz. predlogu.
Aleš Jug je predlagal, da klubi sporočijo izločitev posameznega delegata na njihovi tekmi
in bo to upošteval ter delegata ne bo nominiral.
SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški potrdi predlagano listo delegatov za 1. B DRL – moški.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Do petka, 8. 9. 2017 lahko klub pošlje izvzvem sodnika ali delegata.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Na izobraževanju klubov s strani Komisije je bilo predlagano, da trener ali vodja moštva v
roku 72 ur po tekmi posreduje obrazec za ocenjevanje sojenja.
Janez Rigler je predlagal na tekmah večjega tveganja prisotnost ocenjevalca, za katerega
seveda ekipi ne bosta vedeli.
Aleš Jug je dejal, da bosta pri težkih tekmah prisotna tudi dva delegata, če bo potrebno.
Ad 6.
SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški je potrdilo predlagane Propozicije državnih rokometnih
lig za tekmovalno sezono 2017/2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP: Domača ekipa mora prvi delovni dan po končani tekmi naložiti posnetek tekme v
sistem za pregled in izmenjavo video posnetkov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Igor Jakovac je izpostavil vprašanje glede števila mlajših selekcij. V propozicijah je
navedeno, da mora klub za napredovanje v višji rang tekmovanja izpolnjevati pogoje glede
tekmovanja mlajših selekcij. Nikjer pa ni navedeno, da v primeru nenapredovanja v višji
rang ne moreš tekmovati v članski ligi, če ne izpolnjuješ teh pogojev.
Janez Rigler je dejal, da je sklep SO RZS nerazumljivo zapisan. Prav tako v Propozicijah o
izpadu iz tekmovanja ni nič navedeno.
Aleš Jug je predlagal, da se pripravijo propozicije za naslednjo sezono v januarju in se
takrat o tem tudi dogovorimo.
Ad 7.
Predsednik je povedal, da sta pripravljena več kot dva predloga za logo lige in menil, da
se bi bila prepoznavnost lige tako večja.
Ponudba za nakup kamere za snemanje tekem. Klubi so ponudbo dobili na mizo. Možnost,
ogleda članske tekme na določenem portalu (npr. YouTube) bi bila velika promocija za
ligo. Predlagal je, da se člani Združenja odločijo za skupni nakup kamer in posledično temu
bi bila cena ugodnejša.
Ponudba dveh vrst kamer za snemanje tekem. Prva kamera omogoča snemanje na kartice
in istočasno pošiljanje videa na YouTube ali drug portal. Je enostavna za upravljanje, ima
zmogljiv objektiv. S dodatkom USB ključka se priklopi na internet preko WIFI, 4G ali
Ethernet. Lahko tudi žični internet priključek. Druga kamera enaka prvi le z dodatkom za
športne prenose.
Predlagal, da ponudnik kamer pripravi predstavitev na naslednji seji.
Aleš Jug je pri tem dodal, da ima Sports – Portal.si v svoji ponudbi tudi kamero za
snemanje tekem.
Predlagal, da se člani sestanejo novembra:
1. predstavitev Sports – Portal.si
2. predstavitev ponudbe kamer
3. predstavitev Komisije za sojenje.
Zapisala: Agata Ahdali
Seja je bila zaključena ob 19.30

Predsednik Združenja 1. B DRL – moški
Borut Hren, l. r.
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