Z A P I S N I K
7. redne konference
Lige NLB
ki je bila v četrtek, 14. 9. 2017, ob 17. uri
v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije
Prisotni: Miha Pantelič (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Goran Cvijić (RK GORENJE VELENJE), Martin
Hebar (RD RIKO RIBNICA), Vianej Višnjevec (RD Koper 2013), Jernej Stanonik (RD URBANSCAPE LOKA),
Gregor Šuštaršič (MRK KRKA), Matjaž Hladnik (RK MARIBOR BRANIK), Anton Janc (RK TRIMO TREBNJE),
Martin Hebar (RK JERUZALEM ORMOŽ), Anton Janc (MRD DOBOVA), Aleš Jug (RD HERZ ŠMARTNO), Edo
Javor (RD SLOVAN).
Odsotni: /
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Komisija za sojenje: Iztok Pirc, Andrej Romih,
Janko Požežnik, Slavko Ivezič, Bojan Lah, Sok David, Mirko Palackovič.
Dnevni red:

1.
2.
−
−
3.
4.

Sprejem zapisnika 6. seje Združenja Lige NLB z dne 31. 8. 2017
Ureditev razmerij med Komisijo za sojenje in Združenjem Lige NLB
predstavitev Komisije za sojenje
predstavitev kandidata Iztoka Pirca
Dopolnitev liste sodnikov Lige NLB 2017/2018
Razno

Predsednik Združenja je pozdravil prisotne. Povedal, da je konferenca sklepčna, prisotnih dvanajst
članov Združenja, s štirimi pooblastili: klub RK Gorenje Velenje je pooblastil Gorana Cvijića, RD Riko
Ribnica Martina Hebarja, MRD Dobova Antona Janca in RD Herz Šmartno Aleša Juga.
SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Ad 1.
Sklep: Potrdi se zapisnik 6. seje Združenja z dne 31. 8. 2017.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 2.
Janko Požežnik je povedal, da je cilj Komisije za sojenje zagotovili v Sloveniji pošteno
sojenje tekem. Zavzemajo se za zdrave in konkretne odnose. Zato so se tudi odločili, da se
komisija razširi za dva nova člana - Iztok Pirc in Andrej Romih. Želimo vsem sodnikom dati
priložnost za sojenje. Žalosti ga, da so ga označili za nepoštenega. V času svojega delovanja
kot sodnik in delegat ni nikoli deloval nepošteno. Andrej Juratovec ga je povabil med
delegata, bil je tudi član komisije. S strani Juratovca je bil poslan na težke tekme.
Bojan Lah je povzel zapisano v predlogu delovanja Komisije:

-

Kontroliranje;
Ocenjevanje;
Objektivizacija sojenja;

Predstavljen predlog sojenja je korak naprej. Postavljena dva nivoja nadzora.
Redne kontrole na vseh tekmah v obliki tripartitnega ocenjevanja:
-

Ocena sodnika;
Ocena delegat/kontrolor;
Ocena predstavnika kluba v roku 72 ur po tekmi.

Video kontrole v primeru prevelikih odstopanj med ocenami iz prve stopnje.
Izredni nadzor
1. Super kontrola po tekmi: v primeru pritožbe na sojenje ali zadeve povezane s
sojenjem. Analiza kontrole je posredovana dotičnemu klubu. V primeru večjih napak
bodo sledili ukrepi za sodniški par.
2. Zahtevek kluba za super kontrolo vnaprej v primeru rizičnih tekem. Super kontrolor bo
prisoten na tekmi brez vednosti sodniškega para, delegata in klubov.
To so orodja na osnovi katerih se bo kontroliralo sojenje sodnikov. Na podlagi tega bodo tudi
narejene liste sodnikov. Bolj natančna razlaga je v priloženem predlogu Komisije za sojenje,
ki so ga klubi prejeli na mizo.
Martin Hebar je menil, da bi klub moral vedeti kdo ocenjuje.
Bojan Lah je odgovoril, da bo po tekmi znano kdo je bil kontrolor. Prej ne, da ne pride
morebitnega vplivanja na oceno.
Iztok Pirc je povedal, da je bil med prvimi, ki se je prijavil za sojenje v nekdanjem ZROPS-u.
Svojo nalogo vidi kot povezovalni člen med Združenjem ter Komisijo za sojenje in sodniki. Od
Združenja je odvisno ali ga želijo imeti v tej vlogi.
Dejal je, da se bo združenje odločilo ali bodo sodniški pari za tekme določeni z žrebom ali
delegirani. Predlagal, da se obdrži praksa od prej glede tega, da klubi ne vedo kateri sodniški
par sodi tekmo. Predlagal tudi, da sodniški par v sredo pred vikendom izve na katero tekmo je
določen, zaradi priprave na tekmo. Vendar je vse odvisno od končne odločitve Združenja.
Na osnovi vprašanja g. Hebarja glede komunikacije med njim in predstavniki klubov je menil,
da bi le ta potekala z njim telefonsko ali po mailu, vendar ne takoj po tekmi.
Aleš Jug je povedal, da je predlog delovanja Komisije za sojenje, ki so ga prisotni prejeli,
povzetek tega kar so se dogovorili na sestanku s Komisijo predsednik in on. Na sestanku je bil
tudi dan predlog o razširitvi Komisije. O tem so bili klubi obveščeni že obveščeni v dopisu.
V daljši razpravi so med drugim govorili:
-

Podpirajo predlog razširitve Komisije za dva nova člana;
Strokovni sodelavec je predstavnik klubov; v primeru nezadovoljstva z njegovim delom se njegovo
člansko v komisiji zamenja oz. ukine;
Moramo biti soglasni, da imamo lahko vpliv;
Sodnike plačujemo in želimo pošteno sojenje;
Komisija za sojenje imamo mandat le eno leto;

-

-

-

Če si jemljemo možnost zamenjave, posežemo v delovanje Komisije. Zato v primeru
nezadovoljstva z njegovim delom zamenjava osebe fizično, ne pa v Komisiji:
Potrebno je zaupati organom RZS, ki so se odločili in potrdili Komisijo za sojenje;
Komisija je delovno telo, ki mora postaviti sistem sojenja za vse lige in ne le za Ligo NLB;
Predlog, da se zamrzne 20. člen Pravil 1. A DRL –moški_strokovni sodelavec. Varovalka je vodja
tekmovanja, ki ima možnost, da lahko poseže v nominiranje.
Od osebe, ki bo odgovorna za sodnike v tej ligi se pričakuje, da pozna sodnike, sistem in stroko.
Lahko ji damo nezaupnico glede delegiranje, vendar oseba ostane v Komisiji, kjer ima verjetno
tudi druge naloge;
Predstavitev Komisije je v redu. Funkcionalno načelo – zadržujemo si pravico, da imamo to kar
smo si želeli imeti. Nov predlog Komisije naj se ne oblikuje brez te lige. Kar pomeni, da bi želeli
imeti predlog januarja na mizi v pregled, najkasneje marca in konec sezone se o njem odločimo;
Predlog, da se potrdi ureditev, ki je narejena, tako da Komisija lahko začne delati;
Predlog, da se potrdi Iztok Pirc kot strokovni sodelavec, ne pa Komisija za sojenje, ker ni v skladu
s Pravili Združenja;
Zavedati se je potrebno, da je Predsedstvo RZS, ki je potrdilo Komisijo, nad Združenjem;
Predlog: da se potrdi Komisija za sojenje in Iztok Pirc kot odgovorna oseba za sojenje v Ligi NLB;
Nov predlog; da se razširi Komisija s strokovnim sodelavcevm za sojenje;
V svetu športa ni naziva strokovni sodelavec (pripomnil generalni sekretar);
Podprimo ekipo, ki je predlagana in posledično imamo tudi osebo, ki jo želimo imeti za delegiranje
sodnikov;

SKLEP: Združenje Lige NLB izvoli za dobo enega leta strokovnega sodelavca Iztoka Pirca, ki

deluje skladno s Pravili Združenja 1. A DRL – moški in skladno s sklepom Predsedstva RZS o
imenovanju Komisije za sojenje (50. Korespondenčna seja z dne 23. 8. 2017) ter v skladu s
predlogom delovanja Komisije za sojenje z dne 7. 9. 2017.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
SKLEP:
Združenje Lige NLB predlaga Predsedstvu RZS, da se Komisija za sojenje razširi z dvema
novima članoma Iztokom Pircem in Andrejem Romihom.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 3.
SKLEP: Lista sodnikov Lige NLB se dopolni s sodnikom Brankom Pircem.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
Ad 4.
Dogovor_izjava trenerja in igralca pred tekmo. To je sprejela 1. A DRL – ženske – zapisano v
PDRL. V klub je potrebno določiti osebo, ki bo skrbela za te izjave. Od klubov te lige izjave
pošljeta le RK Maribor Branik in MRK Krka (zahteva sponzorja_objave na vseh nivojih).
Goran Cvijića je zanimalo kaj klubi menijo o portalu Sports- Portal.si.
Prisotni so menili, da je program/aplikacija zelo dobra. Nekateri med njimi so že stopili v
kontakt z njimi.
Goran Cvijić je predlagal, da klubi razmislijo o tem projektu. V primeru, da vsi pristopijo in se
odločijo za program, bi lahko dobili kot skupina nižjo ceno programa/aplikacije.

SKLEP: Združenje Lige NLB se strinja s sklenitvijo pogodbe za 10 mesecev s Sports – Portal.si.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).
SKLEP. Klub posreduje izjavo trenerja in igralca pred tekmo v petek do 11. ure.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN).

Zapisala: Agata Ahdali

Predsednik Združenja Lige NLB
Vianej Višnjevec, l. r.

