Z A P I S N I K
5. redne konference
Lige NLB
ki je bila v torek, 20. 6. 2017, ob 17.30
v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije
Prisotni: Miha Pantelič (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Matej Avanzo (RK GORENJE VELENJE), Marko
Obrstar (RD RIKO RIBNICA), Vianej Višnjevec (RD Koper 2013), Matjaţ Ljubec (RD URBANSCAPE LOKA),
Gregor Šuštaršič (MRK KRKA), Matjaţ Hladnik (RK MARIBOR BRANIK), Anton Janc (RK TRIMO TREBNJE),
Goran Cvijić (MRD DOBOVA), Aleš Hauptman (RD HERZ ŠMARTNO), Edo Javor (RD SLOVAN)
Odsotni: RK JERUZALEM ORMOŢ
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Andrej Juratovec (RZS), Nina Tomić (RZS), Jernej
Stanonik (RD URBANSCAPE LOKA)
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev liste udeleţencev tekmovanja v Ligi NLB v tekmovalni sezoni
2017/2018.
Volitve komisarja lige oz. vodje tekmovanja.
Pojasnilo o tekmovalnem sistemu za 2017/2018.
Sprejem Propozicij drţavnih rokometnih lig za tekmovalno sezono 2017/2018.
Potrditev stroškov tekmovanja za tekmovalno sezono 2017/2018.
Dogovor o ţrebu parov v kasnejšem terminu.
Razno.

Ad 1.
SKLEP: Sprejme in potrdi se lista udeleţencev tekmovanja v 1. A DRL – moški za tekmovalno sezono
2017/2018 kot sledi:
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO
RK GORENJE VELENJE
RD RIKO RIBNICA
RD KOPER 2013
RD URBANSCAPE LOKA
MRK KRKA
RK MARIBOR BRANIK
RK TRIMO TREBNJE
RK JERUZALEM ORMOŢ
MRD DOBOVA
RD HERZ ŠMARTNO
RD SLOVAN
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Ad 3.

Aleš Jug je povedal, da so v koledarju, ki so ga prejeli, upoštevane vse pripombe klubov. Predlog
superpokala je 2. 9. 2017. Glede kraja in časa igranja potekajo dogovori z klubom RK Slovenj Gradec
2011. Pred začetkom tekmovanja v sredo pred 1. krogom bo tiskovna konferenca Lige NLB.
Goran Cvijić je povedal, da je do spremembe kraja igranja Superpokala prišlo zaradi dviga stroškov
najema objekta v Portorozu s strani lastnika igrišča.
Matej Avanzo je predlagal je v prihodnje organizator Superpokala prvo ali drugouvrščena ekipa iz 1. B
DRL – moški katerega dvorana ustreza pogojem za TV prenos.
Po kratki razpravi so se dogovorili, da je zadnji 10. krog končnice v petek, 25. 5. 2018 in se 15. krog
rednega dela prestavi za en teden na 10./11. 2. 2017.
Miha Pantelič je predlagal, da se tekme zadnjega kroga končnice, ki odločajo, igrajo ob isti uri.
Ad 2.
Anton Janc je predlagal za komisarja lige/vodjo tekmovanja Aleša Juga.
Po predlogu predsednika je Aleš Jug na kratko prestavil svoje načrte za ligo, med ostalim:
- izboljšanje lige na organizacijskem področju;
- licenciranje s strani klubov še ni sprejeto, ima nove predloge, ki se jih bi vneslo v pravilnike;
- večja medijska prepoznavnost lige.
Marko Obrstar je predlagal, da se bodoči komisar lige udeleţi vsaj ene tekme posameznega kluba, da
se še bolj vzpostavi stik z klubi in posledično poznavanje delovanja/funkcioniranja klubov.
Miha Pantelič je menil, da je komisar tisti filter vsega dogajanja, ki se na koncu tudi odloča o določenih
zadevah v zvezi delovanja lige in tekmovanja.
SKLEP: Zdruţenje Lige NLB je potrdilo Aleša Juga za komisarja lige za naslednje dve leti.
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Ad 4.
Aleš Jug je povedal, da s strani klubov ni prejel predlogov za dopolnitev PDRL –ja za novo sezono.
Predlagal je, da se v PDRL vnese sprememba pri nalaganju posnetkov, tj. prvi delovni dan do 12. ure.
Goran Cvijić je predlagal, da se v PDRL vnese izjava kluba po vsaki tekmi. Prav tako tako tudi obvezno
izbobraţevanje vodje moštev, zapisnikarjev in časomerilcev ter statističarjev.
Povedal je da, je bilo s strani medijev prejetih veliko pripomb na nekvaliteto statistike tekem.
SKLEP: Domača ekipa v 1. A DRL – moški/Liga NLB mora prvi delovni dan po tekmi naloţiti posnetek
tekme v sistem za pregled in izmenjavo video posnetkov.
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Anton Janc je postavil vprašanje ali je sobota delovni dan. Skupni dogovor je bil sprejet, da sobota ni
delovni dan.
SKLEP: Zdruţenje Liga NLB je potrdilo predlagane Propozicije drţavnih rokometnih lig za tekmovalno
sezono 2017/2018.
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Po kratki razpravi glede organizacije šolanja statističarjev, vodij moštev, zapisničarjev in časomerilcev
je bil sprejet

SKLEP: Pred začetkom prvenstva je obvezno izobraţevanje statističarjev, ki po končanem
izobraţevanju pridobijo licenco izdano s strani komisarja lige.
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Sprejet je bil dogovor, da komisar lige pripravi predlog glede načina in pogojev izobraţevanja vodij
moštev, zapisničarjev in časomerilcev. O tem se bodo klubi lige dogovorili na korespondenčni seji.
Ad 5.
Goran Cvijić je povedal, da stroški tekmovanja v ligi ostanejo na ravni lanske sezone, tj. 2.800,00 EUR,
razdeljenih na štiri obroke.
SKLEP: Zdruţenje Lige NLB je potrdilo stroške tekmovanja za tekmovalno sezono v znesku 2.800,00
EUR.
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Goran Cvijić je predlagal prisotnim, da razmislijo in se odločijo o porabi sponzorskih sredstev. Njegov
predlog so online prenosi tekem.
Po kratki razpravi so v kateri so govorili:
- predlog promocijski spot;
- financiranje 3. sodnika, vendar pri tem ne gre za razvoj lige;
- vpogled kako to rešujejo ostale rokometne nacije;
- TV prenos - posledica manjše število obiskovalcev tekme;
- Pri snemanju tekem je potrebno opozoriti domačega snemalca, da več kot enkrat posname tudi
stanje rezultata.
Po kratki razpravi, v kateri so se predstavniki bolj nagibali k spotu kot online prenosih, je predsednik
predlagal, da generalni sekretar pripravi pakete moţnosti porabe sponzorskih sredstev.
Ad 6.
Predsednik je povedal, da bo ţreb parov na sedeţu sponzorja lige 9. 8. 2017, katerega se udeleţita
trener in kapetan ekipe.
Po kratki razpravi so se dogovorili, da je predlagan termin prepozen zaradi nadaljnih planiranj v klubih.
Zato se bo poskušal najti nov datum konec junija ali v začetku julija. V tem primeru bo dovolj, da pride
na ţreb le predstavnik kluba (dopusti).
Ad 7.
Predsednik je predlagal, da se v novi sezoni zopet pripravi po pet prostih vstopnic na klub.
Anton Janc je seznanil prisotne, da s 24. 6. 2017 vstopi v veljavo nov zakon o športu. Statutarni odbor
RZS se bo pred skupščino urgentno sestal in pregledal akte.
V kratki razpravi so med ostalim izpostavili o:
- 34. člen novega zakona: 15 let/pogodba/minimalni osebni dohodek;
- Športne organizacije: vrhunske in amaterske;
- Nadomestilo_starost 15 let.
Seja se je končala ob 19:05.
Zapisala: Agata Ahdali
Predsednik Zdruţenja Lige NLB
Vianej Višnjevec, l. r.

