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 Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

11. redne konference 

Lige NLB 

 

ki je bila sreda, 5. 9. 2018 ob 17. uri 
v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije 

 
Prisotni: Rok Plankelj (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Marko Obrstar (RD RIKO RIBNICA),  Janez 
Gams (RK GORENJE VELENJE), Vianej Višnjevec (RD Koper 2013), Matjaž Ljubec (RD 
URBANSCAPE LOKA), Gregor Šuštaršič (MRK KRKA), Branko Bedekovič (RK MARIBOR BRANIK 
Mihael Kostevc ( RK JERUZALEM ORMOŽ), Mihael Kostevc (MRD DOBOVA),  Anton Janc (RK 
TRIMO TREBNJE), Marjan Potokar (RK SVIŠ IVANČNA GORICA), Marko Premec ( RK DOL TKI 
HRASTNIK) 
 
Odsotni:  / 
 
Ostali prisotni: Boštjan Kozole, Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Iztok Pirc (RZS), Sebastjan 
Gergeta, Anže Kavčič, Nejc Ajdnik (RK Celje Pivovarna Laško), Jernej Stanonik (RD 
URBANSCAPE LOKA).  

 
Dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 9. in 10. seje Združenja Lige NLB. 

2. Volitve predsednika združenja. 

3. Volitve  disciplinskega sodnika. 

4. Potrditev Propozicij Združenja  za tekmovalno sezono 2018/2019.  

5. Potrditev liste sodnikov za tekmovalno sezono 2018/2019. 

6. Potrditev liste delegatov za tekmovalno sezono 2018/2019.  

7. Televizijski prenosi. 

6. Razno  

- Proste vstopnice za klube za vse tekme – predlog 5 vstopnice   
- Dogovor o posvetu klubov 

 
Predsednik Združenja je pozdravil prisotne. Povedal, da je konferenca sklepčna, prisotnih 
enajst članov Združenja. G. Kostevc (MRD Dobova) ima pooblastilo za RK Jeruzalem Ormož. 
Predlagal je razširitev dnevnega reda v 8. točki z informacijo o športni konferenci in izjave po 
tekmi. 
Razširitev dnevnega reda s točko_predstavitve kandidatov ni potrebna.  
 
SKLEP: Potrdi se razširjeni dnevni red.  
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
Ad 1. 
 
SKLEP: Potrdita se zapisnika 9. in 10. seje Združenja Lige NLB. 
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
Ad 2. 
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Predsednik je povedal, da Martin Hebar umika svojo kandidaturo za predsednika Združenja. 
 
Kandidat za predsednika Združenja  Lige NLB Sebastjan Gergeta je svojo predstavil podal v 
pisni (klubi prejeli po e-pošti) in ustni obliki. 
 
Kratek povzetek predstavitve: 

- Prihaja iz Izole, v mladosti igral rokomet; 
- Preko službe pot ponovno v rokometu; 
- Rokomet je velik potencial_najbolj množičen šport v Sloveniji; 
- Ambiciozen program za večjo popularizacijo Lige NLB_razvojno naravnan za dvig 

produkta »Liga NLB«; 
- Dvosmerna komunikacija_standardizacija procesa – navijači in klubi_vsebine na 

FB ; 
- Dvig vsebine tekme_dodatna ponudba za gledalce; 
- Paketna ponudba vstopnic; 
- Sporočanje na RZS o številu gledalcev na tekmah; 
- Dogovor o skupnih ciljih, ki bi se v času mandata izpeljali; 
- Klubi z manjšim proračunom prednost v skladu za razvoj lige; 
- Izkoristiti trenutni gospodarski razvoj  za pridobitev novih finančnih sredstev; 
- Oblikovanje ožjega delovnega telesa_4 predstavniki; 
- Strokovni sodelavec  za marketing; 
 

Anton Janc je opravičil kandidata za predsednika Združenja Lige NLB Dušana Šiška zaradi 

službenih obveznosti. Dušan Šiško je svojo predstavitev posredoval v pisni obliki (klubi prejeli 

po e-pošti).  

Anton Janc je v kratkem povzel njegovo predstavitev: 

- Aktivno deloval v klubu RK Krško; 
- Predsednik Združenja 1. A DRL  - moški (en mandat) v obdobju postavljanja lige 

v okviru RZS; 
- Njegov program okvirno  podoben prej predstavljenemu programu: 

o Medijska prisotnost; 
o Organizacija tekmovanja; 
o Izboljšati privlačnost in prisotnost lige v zavesti navijačev; 
o Organizacija samih tekem_med ostalim poenotenje pridobitve dovoljenj 

za prireditev na MNZ in UE. 
 

Po razpravi vezani na obe predstavitvi je predsednik Združenja izvedel volitve za novega 

predsednika. Sebastjan Gergeta je prejel 6 glasov in prav tako je 6 glasov prejel Dušan Šiško.  

Na osnovi neodločenega rezultata volitev je bil sprejet  

SKLEP: Zaradi neodločenega rezultata pri glasovanju za novega predsednika Združenja Lige 
NLB, se ponovi  kandidacijski postopek  - evidentiranje kandidatov za predsednika Združenja- 
, ki traja do ponedeljka, 10. 9. 2018. 
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Predsednik Združenja je povedal, da bo nova seja v roku 14 dni. 



  

3 
 

Ad 3. 

Goran Cvijić je povedal, da je disciplinski sodnici Nini Tomić pretekel mandat in se zaradi 

osebnih razlogov ni odločila za nadaljevanje dela.  Predlagani  disciplinski sodnik  Anže Kavčič 

je po izobrazbi pravnik. 

Anže Kavčič je povedal, da je deloval v rokometu kot igralec in trener. Zaposlen je na občini 

Šenčur. En mandat je bil je tudi član Odbora za arbitraže RZS. 

SKLEP: Združenje Lige NLB je potrdilo Anžeta Kavčiča za disciplinskega sodnika za dvoletno 
obdobje. Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad4. 

Aleš Jug je povedal, da se je odločil, da ima vsako Združenje svoje Propozicije. Preuredil jih 

je po principu tekmovalnega pravilnika. Klubi so imeli možnost, da posredujejo svoje 

pripombe na predlagane Propozicije.  

Predlagal, da gredo po točkah, kjer so navedene spremembe: 

5. točka_zapisani sta dve možnosti A in B. Združenje 1. B DRL – moški je potrdilo staro 

varianto, se pravi, da klub ne more napredovati v višjo ligo, vendar pa iz lige ne izpade zaradi 

neizpolnjevanja kvote mladih selekcij.  

Po kratki razpravi je bil sprejet 

SKLEP: Potrdi se sedaj veljavna varianta, zapisana kot A pri 5. členu Propozicij Lige NLB.  
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Govorili so še o 7. členu, 8.  in 27. členu. Aleš Jug je dejal, da je 30. člen dodal na željo 

nosilcev TV prenosov.  

Po kratki razpravi je bil sprejet 

SKLEP: Združenje Lige NLB je potrdilo Propozicije Lige NLB za tekmovalno sezono 2018/2019. 

Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad 5. 

Iztok Pirc je predstavil listo in povedal: 

- v prejšnji tekmovalni sezoni je bilo odsojenih več kot 120 tekem; 
- po končani sezoni je imela Komisija individualne pogovore s pari liste A; 
- sodelovali na EP U20 2018 v Celju in pri obisku ekipe iz Saudske Arabije; 
- v okviru EP U20 2018 so organizirali seminar, na katerem je sodeloval Nachevski 

(ki delegira sodnike v okviru EHF-a)_progresivna igra; 
- sodniški seminar tudi v avgustu, ki ga je odlično vodil David Sok (progresivna 

igra, zadnje 30 sekunde, rdeč karton in 7 metrovka; 
- stanje dela sodnikov se je izboljšalo od kontrol dalje; 
- nična toleranca do »višinske bolezni«; 
- delegiranje tekem v TM_igranje igralcev v več selekcijah, posledično temu 

spreminjanje terminov. Delo, ki ga ni konca po že poslanem Razporedu klubom. 
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Iztok Pirc je predlagal klubom, da se v primeru odločitve o  izvzetju dveh sodniških parov 

obrnejo direktno na njega. Predlagana sodniška para s strani kluba bosta tako izvzeta iz 

nominacije za tekme tega kluba.  

Izpostavil je tudi  ne nominacijo sodnikov na dve prijateljski tekmi. Predlagal, da klubi vedno 

pošljejo e-pošto tudi na njegov e-naslov.  

Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP: Potrdi se predlagana lista sodnikov za tekmovalno sezono 2018/2019.  
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad 6. 

Aleš Jug je povedal, da so tudi delegati opravili izobraževanje pred začetkom sezone. Lani sta 

bila izvzeta dva delegata. Delegatov ni veliko, tako da ob izločitvah za vse tekme, se njihovo 

število še zmanjša. Potočnjak letos delegatskega dela ne bo opravljal, ampak bo deloval kot 

trener. Klubi imajo možnost izvzetja dveh delegatov iz liste.  

Goran Cvijić je predlagal, da posamezni klub sporoči Alešu katere dva delegata želijo izločiti.  

SKLEP: Potrdi se predlagana lista delegatov za tekmovalno sezono 2018/2019. 

Sklep je bil sprejet (8 ZA, 4 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad 7. 

RTV SLO 

Goran Cvijić je povedal, da bo RTV SLO predvajala deset prenosov tekem v rednem delu 

tekmovanja in prav tako deset prenosov v končnici. Tekme se bodo prenašale iz športnih 

dvoran klubov, katerih infrastruktura omogoča postavitev potrebno za snemanje (v kader 

zajeti tudi gledalci), to so RK Celje Pivovarna Laško, RD Riko Ribnica, RK Gorenje Velenje, RD 

Koper, RK Maribor Branik, RK Jeruzalem Ormož (nova dvorana) in MRK Krka (ŠD Leona 

Štuklja). Poskušali smo doseči termin za rokomet na RTV SLO, tj. petek, ob 20.00. Poudaril 

je, da do odpovedi prenosa tekme na RTV SLO ne sme priti, kot se je zgodilo v prejšnji sezoni.   

 Sportklub, ki je naš dolgoletni partner,  bo prenašal tekme iz ostalih dvoran.  

Goran Cvijić je seznanil prisotne, da aneks s Športno loterijo še ni podpisan. Klubi bodo tako 

prejeli procente od stav za uporabo njihovega imena. Denar se potem lahko nameni osebam, 

ki delujejo v klubu.  Del tega denarja se lahko nameni tudi za prenose na FB. Pri tem je 

izpostavil tekmo EP U20 2018 med Slovenijo in Francijo, ki je imela 122.000 ogledov. Prav 

tako se del denarja  nameni za modernizacijo programa Infostat za uporabo na pametnih 

telefonih.  

Navzočim je predlagal, da stopijo v kontakt s pisarno RZS pri pomoči  glede fundacij, 

prednostnih list, vezano na občinske razpise.  
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Da ne izpademo smešni pred javnostjo, je ponovno apeliral na klube, da se pošljejo izjave 

pred in po tekmi. V vsak petek do 12. ure naj klub posreduje izjavo trenerja, igralcev na PR 

RZS in seveda 30 min po tekmi, prav tako na PR RZS (e-naslov pr@rokometna-zveza.si) 

Povedal je, da se je  glede na lanski sprejeti sklep Združenja iz sredstev sponzorja plačal 

program SPORT PORTAL. Trenutno ga uporablja sedem klubov v ligi. Predlagal, da se tudi v 

letošnji sezoni podaljša sodelovanje z njimi. Odzivi klubom na sodelovanje z njimi so odlični.  

SKLEP: Združenje je potrdilo, da se podaljša sodelovanje  s SPORT PORTAL-om in se del 

sponzorskih sredstev v letošnji sezoni nameni za program SPORT PORTAL. Pooblašča 

generalnega sekretarja in vodjo tekmovanja za  sklenitev pogodbe o nadaljnjem sodelovanju. 

Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad 8. 

Goran Cvijić je povabil klube na SPORT konferenco.  Z denarjem iz sponzorskih sredstev se 

pokrije kotizacija  klubov na tej konferenci. Na žalost se so lanske konference udeležili le 

štirje klubi. Konferenca je zelo zanimiva: predstavljene dobre prakse, mreženje, prisotni 

ljudje, ki financirajo šport.  

Goran Cvijić se je zahvalil Dominiku, ki je celo leto spremljal Ligo NLB na svojem portalu in 

pripravil tudi publikacijo Liga NLB. 

Marjan Potokar je Dominika pohvalil in povedal, da obiskuje 8. razred na njihovi osnovni šoli.  

Boštjan Kozole je pozdravil prisotne in dejal, da je bilo povedano veliko pozitivnega za razvoj 

te lige. Menil je da klubi stremijo še naprej k iskanju skupnih točko, interesov, tudi pri izbiri 

novega predsednika lige. V Evropi postaja rokomet vedno bolj zanimiv in množičen in na tem 

je potrebno delati tudi v Sloveniji. V imenu predsednika RZS g. Bobinca in svojem vsem želi 

uspešni začetek letošnje sezone.  

Aleš Jug je povedal, da je potreben posvet o razvoju lige. Tudi o  predlogih, ki sta jih 

kandidata predstavila danes. Možna sta dva termina v času pavze. Eden v oktobru in drugi v 

januarju 2019. Menil, da je posvet potreben čim prej.  

Goran Cvijić je potrdil njegovo razmišljanje. Posvet je zelo pozitivna ideja, pomembna za 

»team building« Združenja. Glede posveta se lahko odločijo danes ali na naslednji seji.  

Goran Cvijić se je sedanjemu predsedniku Združenja, ki se je odločil da zaključi svoje delo,  

zahvalil za njegovo delo v času mandata. 

 
 
Seja je bila  zaključena ob 19.20 
 
Zapisala: Agata Ahdali 
 

         Predsednik Združenja Lige NLB 
                          Vianej Višnjevec, l. r.                                                                               
 
 
       

mailto:pr@rokometna-zveza.si

