Z A P I S N I K

6. seje Združenja rokometnih klubov 1. B MOŠKE ROKOMETNE LIGE, ki je bila torek, 4. 9.

2018 ob 17.30 v sejni sobi RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana.
Prisotni: Edo Javor (RD LL GROSIST SLOVAN), Aleš Hauptman (RD HERZ ŠMARTNO), Janez
Rigler (ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK), Branko Bulovič (RK Slovenj Gradec 2011), Marko
Grošelj (RK KRŠKO) Uroš Drobnič (RD RUDAR), Borut Hren (RD BUTAN PLINI IZOLA), Stanko
Tomše (RK BREŽICE), Igor Jakovac (RK ČRNOMELJ), Iztok Rizmal (RK RADEČE PAPIR NOVA),
Gregor Žagar (ŠD MOKERC – IG) Dejan Hreščak (RK AJDOVŠČINA), Marjan Kreslin (RK
POMURJE)
Odsotni:, RK DRAVA PTUJ
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS) Iztok Pirc in Anže Kavčič
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika 4. in 5. seje Združenja 1. B DRL – moški z dne 5. 6. 2018.
2. Volitve:
- disciplinskega sodnika,
- članov koordinacijske komisije Združenja.
3. Potrditev Propozicij Združenja za tekmovalno sezono 2018/2019.
4. Potrditev liste sodnikov za tekmovalno sezono 2018/2019.
5. Potrditev liste delegatov za tekmovalno sezono 2018/2019.
6. Razno
- Proste vstopnice za klube za vse tekme – predlog 5 vstopnic
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 4. in 5. seje Združenja 1. B DRL – moški.
Sklep je bil sprejet soglasno
Ad 2.
Generalni sekretar Goran Cvijić je prisotnim predstavil novega disciplinskega sodnika.
Pove, da je sedanji disciplinski sodnici pretekel mandat in zaradi novih poslovnih izzivov ne
bo ponovno kandidirala za to mesto.
Anže Kavčič je povedal, da je po izobrazbi pravnik. V rokometu že nekaj časa, najprej kot
igralec, nato trener. Bil je med drugim tudi član Odbora za arbitražo RZS.
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SKLEP: Združenj 1. B DRL – moški potrdi Anžeta Kavčiča za novega disciplinskega sodnika
za obdobje 2 let.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsednik je povedal, da je potrebno je potrditi nove člane koordinacijske komisije
Združenja;
Marjan Potokar - RK Sviš Ivančna Gorica_klub se je uvrstil v višjo ligo.
Janez Rigler – ŠD Škofljica_konec mandata
Žare Sladič – RD Rudar_ne deluje več v klubu.
SKLEP: Združenje je potrdilo za nove člane koordinacijske komisije Združenja Andreja
Gombošija (RK POMURJE), Branka Bulovića (RK SLOVENJ GRADEC 2011) in Uroša Drobniča
(RD RUDAR).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 3.
Predsednik je povedal, da so klubi posredovali svoje pobude/predloga vezane na
Propozicije Združenja, ki jih je vodja tekmovanja vnesel v predlog Propozicij, ki so ga kot
gradivo prejeli po e-pošti.
Aleš Jug se je zahvalil prisotnim za posredovane predloge, pri tem izpostavil RK Pomurje in
povedal, da so vsi predlogi vneseni. Povedal, da je se nagiba k temu, da je tudi pravica
igranja odvisna od izpolnjevanja določene kvote mlajših selekcij in ni potrebna le za
napredovanje v višjo ligo.
Tekmovalni pravilnik zajema pravila, ki zadevajo vse. Propozicije po ligah so vsebinsko
razdeljene in vezane na posamezno ligo.
Mnenje SO RZS je naslednje; izpolnjevanje kvote mlajših selekcij ni pogoj za pravico
igranja.
V kratki razpravi so med drugim govorili:
-

Manjši kraji, velika migracija prebivalstva, veliko število športnih panog v katerih
tekmuje mladina, manjše število otrok;
Klubi, ki ne izpolnjujejo kvote, ambicij za napredovanje nimajo;
V občini prvoligaški klub, ki pridobi večja občinska sredstva in posledično tudi vpliva na
prestope igralcev v njihov klub;
Predlog, da se upošteva in razume šibkejše klube in se ohrani prvotno pravilo glede
kvot;
Izpolnjevanje kvot predstavlja velike težave za določene klube, ki tako na silo
sestavljajo ekipe z majhnim številom igralcev.
Zavedajo se, da je potrebno delati z mladimi, vendar je trenutno stanje pri doseganju
kvot za klube težko,potrebno tudi sodelovanje klubov med sabo.
Predlog A je bil dan zaradi igranja klubov z člansko ekipo in skoraj brez ekip TM.
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Takšno tekmovanje je posledično pomenilo manjše stroške kluba in ni bilo v
sorazmerju z ostalimi klubi/člani Združenja.
SKLEP: Združenje je potrdilo, da pri 5. členu ostane varianta B, kot sledi; »v kolikor 1. B

DRL ne izpolnjuje pogoje v skladu s prejšnjim odstavkom (na začetku leta ali tudi ves čas
med tekmovalno sezono), klub/društvo izgubi pravico napredovanja v višji rang
Tekmovanja«
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predlog zapisa 9. člena_Zdravstveni pregledi
Aleš Jug je povedal, da je predlog iz šest mesecev podaljšan na tekočo tekmovalno sezono.
V kratki razpravi so govorili o zdravstvenih pregledih:
-

kaj ta pregled vsebuje in kdo te preglede izvaja;
pregled ni poceni, predlog, da se klubi poenotijo na normativni ravni;
v pogodbi z igralcem možnost določitve zdravstvenega pregleda.

SKLEP: Potrdi se sprememba zapisa 9. člena Propozicij kot sledi: »Vso odgovornost za

opravljanje zdravniških pregledov in za kakršnekoli zdravstvene posledice nosijo ekipe
same.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
V kratki razpravi so glede 13. člena_igralni čas govori med drugim:
-

-

predlog, da se igra le ob sobotah, ostala dva dneva (petek, nedelja) s soglasjem nasprotne
ekipe. Igralci v tej ligi so amaterji in si težje privoščijo izostanek iz dela vsak drugi petek. Prav
tako je potovalni čas na tekmo ob petkih daljši;
predlog, da se petkov termin koristi izjemno;
po drugi strani ima klub termin v dvorani le v petek;
predlog, da ostane tako kot je zapisano v predlogu 13. člena, le nedeljski čas igranja se
podaljša do 20. ure.

SKLEP: Potrdi se zapis 13. člena s spremembo nedeljskega časa igranja in ure igranja
zadnjega kroga kot sledi:
»IGRALNI ČAS

Tekme se lahko igrajo ob petkih, sobotah in nedeljah s pričetkom:
- petek od 18.00 do 20.30 ure;
- sobota od 15.00 do 20.30 ure;.
- nedelja od 15.00 do 20.00 ure
V primeru, da klub ali klubi tekme igrajo v sredo, petek ni igralni dan.
Zadnji krog prvenstva se mora odigrati na isti igralni dan in sicer ob 20.00.«
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Sklep je bil sprejet z večino.
Kratka razprava glede zapisa zadnjega odstavka 18. člena (»višja sila«) in 25. člena
(smola). Oba predloga dodana v Propozicije.
SKLEP: Predlog zapisa »V primeru prekinitve ali odpovedi tekme zaradi »višje sile« domača
ekipa ne povrne stroškov gostujoči ekipi.« se vnese kot zadnji odstavek pri 18. členu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Po kratki razpravi glede uporabe stolov ali švedskih klopi je bil sprejet
SKLEP: Predlog zapisa 27. člena »Domača ekipa je dolžna zagotoviti stole oz. klopi (stolne
višine) za obe ekipi in vse uradne osebe (švedske klopi niso dovoljene).« se ne sprejme in
se tekst člena ne vnese v Propozicije.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Potrdi se 28. člen kot sledi; »Domača ekipa je dolžna zagotoviti dežurno

zdravniško službo (zdravnik, zdravstveni tehnik) na igrišču. Vsi omenjeni morajo imeti
potrdila o usposobljenosti za opravljanje zdravstvene službe.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Potrdi se zadnji odstavek 30. člena kot sledi: »Če ekipa ali posameznik iz ekipe

nastopi v dresu brez številke ali nastopajo v neenakih dresih, se ekipa kaznuje v skladu z
disciplinskim pravilnikom.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP: Potrdi se zapis 32. člena kot sledi:

»PRITOŽBA NA ODIGRANO TEKMO
Vsako od udeleženih moštev in uradne osebe lahko po zaključku tekme zoper odigrano
tekmo vložijo pritožbo zaradi kršitve rokometnih pravil ali kakršnihkoli nepravilnosti pri
organizaciji in izvedbi tekme.
Pritožbo zoper odigrano tekmo mora vodja ekipe napovedati delegatu tekmovanja takoj
po končani tekmi in jo evidentirati med opombami v zapisniku. Moštvo mora podati pisno
obrazložitev pritožbe komisarju lige osebno ali priporočeno po pošti v roku 1 delovnega
dneva po končani tekmi, skupaj s priloženim potrdilom o vplačani pritožbeni taksi v višini
250,00 EUR.
Nepravočasne pritožbe komisar lige s sklepom zavrže.
Glede termina vložene pritožbe je odločilen datum žiga pošte ali potrdilo osebe, ki je za
komisarja sprejela pritožbo.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Aleš Jug je prisotne opozoril na obvezno vodenje statistike, ki jo potrebujejo tako trenerji
kot novinarji.
Wi-fi povezava v dvorani. Predlagal, da ima dvorana dva wifi-ja. Eden od njiju se uporablja
le za potrebe vodenja zapisnika.
Ad 4 in Ad 5
Predsednik je predlagal, da se obe točki združita.
Iztok Pirc je povedal, da večjega premora v času počitnic niso imeli zaradi mladinskega
evropskega prvenstva.
Na prvenstvu so se srečali z vodjem sodnikov EHF g. Nachevskim, ki je imel tudi
predavanje glede pravil.
V Zrečah je bil sodniški seminar/izobraževanje, sodniki so tudi opravili teste. Če bomo to
šolanje prenesli na igrišče, smo na zelo dobri poti, je menil Pirc. Na seminarju so govorili
tudi o odnosu sodnika do drugih akterjev. V primeru, da je ta odnos s strani sodnika
problematičen, le-ta ne bo sodil.
Povedal je tudi, da je imela Komisija za sojenje po končanem tekmovanju individualne
pogovore s sodniškimi pari 1. liste, ki so dobili naloge za naprej.
Obnašanje klopi_predlagal, da se v klubih pogovorijo s trenerji, vodji moštev in igralci.
SKLEP: Potrdita se predlagani listi sodnikov in delegatov za tekmovalno sezono 2018/2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6.
Edo Javor je izpostavil boljši odnos sodnikov v drugi polovici tekmovanja, predvsem ob
prisotnosti kontrolorja na tekmah. Predlagal je, da opravlja nalogo kontrolorja aktiven
sodnik.
Iztok Pirc je povedal, da je kontrole opravljalo šest kontrolorjev, ki so sodili v 1. Ligi.
V primeru problemov, ki so posledica odnosa sodnika do ostalih akterjev tekme, je o tem
potrebno obvestiti vodjo tekmovanja in njega.
Aleš Jug je opozoril prisotne, da je uradna žoga Select_sklep prejšnje seje.
Transparent Select bodo dobili in mora biti na vidnem mestu v dvorani pri vsaki članski
tekmi.
Branko Bulovič je izpostavil seminar za trenerje začetnike.
Dva problema:
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1. več kot 800 izobraženih trenerjev – RZS ne more več črpati EU sredstev
2. pravilnik.

Trenerje začetnike bomo trenutno reševali z vpisom vodje moštva.
Goran Cvijić je seznanil prisotne, da zakonu o športu, določa najnižji znesek plačila
pogodbenega igralca v višini minimalne plače in ne manj.
Nadomestilo za igralca plača klub klubu. Nikakor ne starši_visoka kazen.
Aleš Jug je povedal, da bo kot lansko sezono v uporabi namesto izkaznic spisek igralcev, ki
ga bodo klubi in delegati prejeli pred prvim krogom.
Dvorane bodo s strani delegatov pregledane pred prvo tekmo.
45 min pred tekmo je obvezen tehnični sestanek, na katerem naj klubi tudi izpostavijo
morebitne težave vezane na tekmo. V primeru odstopanj od sestanka, mora biti o tem
obveščen.
Liga bo tudi letos zelo zanimiva, nastopajo zelo dobre ekipe.
Zapisala: Agata Ahdali
Seja je bila zaključena ob 19.20

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