
  

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

1. seje Združenja 1. B MOŠKE ROKOMETNE LIGE, ki je bila v četrtek, 8. 6. 2017, ob 18. uri 
v sejni sobi RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana.  
 
Prisotni: Branko Bulovič (RK SLOVENJ GRADEC 2011), Marko Premec (RK DOL TKI 
HRASTNIK), Jakob Vukovič (RD ISTRABENZ PLINI IZOLA), Uroš Grmek (ŠD RK KRIM – 
OLIMPIJA), Marjan Potokar (RK SVIŠ IVANČNA GORICA), Janez Martinčič (ŠD ŠKOFLJICA 
PEKARNA PEČJAK), Uroš Drobnič (RD RUDAR), Marjan Ernestl (RK RADEČE PAPIR NOVA), Igor 
Jakovac (RK ČRNOMELJ), Konrad Božeglav (RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE – KOZINA), 
Janez Boljka (RK GROSUPLJE). 
 
Odsotni: RK DRAVA PTUJ, RK KRŠKO, RK BREŽICE 
 

Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Andrej Juratovec (RZS), Nina Tomić 
(RZS) in Damjan Rus (RK RADEČE PAPIR NOVA), Borut Hren (RD ISTRABENZ PLINI IZOLA) 
 
DNEVNI RED:    

1. Potrditev liste udeležencev tekmovanja v 1. B DRL - moški v TS 2017/18 
2. Volitve : 

- predsednika 
- komisarja lige 

3. Sprejem liste sodnikov in delegatov 
4. Predlog načina tekmovanja in sprejem sklepov v zvezi s tekmovanjem  

v 1. B DRL – moški 
      5.  Predlog stroškov tekmovanja za TS 2017/18 
      6.  Predlog koledarja tekmovanja za TS 2017/18 
      7.  Žrebanje parov za TS 2017/18 
      8.  Razno 
 
Sejo je odprl in vodil  predsednik Združenja Janez Martinčič. Pozdravil je prisotne 
predstavnike klubov, ugotovil sklepčnost in prešel na dnevni red.   

Aleš Jug je dejal, da se 3. točka prestavi na septembersko sejo, prav tako se ne bo 
obravnavala 7. točka dnevnega reda. Predlog je, da se žreb parov 1. B DRL – moški za 
tekmovalno sezono 2017/2018 izpelje skupaj z žrebom parov Lige NLB. Oba žreba bosta na 
isti dan v začetku avgusta.  Pri tem je g. Boljka, predstavnik RK Grosuplje povedal, da na 
žrebu želijo izbrati številko zaradi velike zasedenosti dvorane in posledično prijave 
terminov.  

Predsednik je povzel, da iz dnevnega reda umikajo 3. in 7. točko.  

SKLEP: Potrdi se popravljen dnevni red 1. seje Združenja 1. B DRL – moški kot sledi: 
1. Potrditev liste udeležencev tekmovanja v 1. B DRL - moški v TS 2017/18 



  

 

2. Volitve : 
- predsednika 
- komisarja lige 

3. Predlog načina tekmovanja in sprejem sklepov v zvezi s tekmovanjem  
v 1. B DRL – moški 

    4.  Predlog stroškov tekmovanja za TS 2017/18 
    5.  Predlog koledarja tekmovanja za TS 2017/18 
    6.  Razno 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 1. 
 
SKLEP: Potrdi se lista udeležencev tekmovanja v 1. B DRL – moški za tekmovalno sezono 
2017/2018 kot sledi: 
RK Slovenj Gradec 2011 
RK Dol TKI Hrastnik 
RK Drava Ptuj 
RD Istrabenz Plini Izola 
RK Krško 
ŠD RK Krim  - Olimpija 
RK Sviš Ivančna Gorica 
ŠD Škofljica Pekarna Pečjak 
RK Brežice 
RD Rudar 
RK Radeče Papir Nova 
RK Črnomelj 
RD Škerjanc Jadran Hrpelje – Kozina 
RK Grosuplje 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 2. 
 
Predsednik  je povedal, da je prenehala njegova funkcija zaradi prehoda kluba RK Cerklje, 
katerega predstavnik je, v 2. DRL – moški, zato je potrebno izvoliti novega predsednika 
Združenja. 
 
Aleš Jug je dejal, da so po e-pošti klubi prejeli predstavitev Boruta Hrena (RD Istrabenz 
Plini Izola) za predsednika.  
 
Borut Hren je povzel svojo predstavitev. 
 
SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški je za novega predsednika izvolilo in potrdilo Boruta 
Hrena, predstavnika RD Istrabenz Plini Izola.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 



  

 

Novi predsednik se je zahvalil prisotnim za izvolitev in zaupanje in prevzel vodenje seje. 
Prejšni predsednik se je zahvalil za dobro sodelovanje in zapustil sejo.  
 
SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški je za komisarja lige je za nadaljne dve leti potrdilo  
Aleša Juga. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 3.  
 
SKLEP: Združenje 1. B DRL – moški je potrdilo 14 člansko ligo za tekmovalno sezono 
2017/2018. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
SKLEP: Po končani tekmovalni sezoni 2017/2018 se 1. in 2. uvrščeno moštvo  1. B DRL – 
moški  uvrstita  v 1. A DRL – moški,  medtem ko 13. in 14. uvrščeno  moštvo  izpadeta v 2. 
DRL v – moški.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4.  
 
SKLEP: Članarina Združenja 1. B DRL – moški znaša 1.500,00 EUR in jo člani Združenja 
plačajo v treh obrokih kot sledi: 

1. termin plačila: 4. 12. 2017 – znesek 500,00 EUR 
2. termin plačila:  5. 2. 2018 – znesek 500,00 EUR 
3. termin plačila:  2. 4. 2018 – znesek 500,00 EUR.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 5.  
 
SKLEP: Združenje 1.  B DRL – moški je sprejelo predlagani koledar za tekmovalno sezono 
2017/2018 z naslednjimi  spremembami: 

- 22. krog_7./8. 4. 2018 
- 23. krog_14./15. 4. 2018 
- 24. krog_21./22. 4. 2018 
- 25. krog_5./6. 5. 2018 
- 26. krog_12./13. 5. 2018 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

V koledar se vnese datum naslednje (2.) seje, ki bo 5. 9. 2017. 
 
Ad 6.  
 
Predsednik  je predlagal, da se poleg rednih sej, v primeru nekaterih  zadev člani 
Združenja  dogovorijo in odločajo tudi  na korespondenčnih sejah.  Povedal je tudi, da želi 
vpeljati določeno število vstopnic za prost vstop in enotno ceno vstopnic.  



  

 

Prisotni so menili, da mora imeti klubi, ki tekmuje v tej ligi zahtevano  kvoto_število 
starostnih ekip v TM. 
 
Aleš  Jug je dejal, da je zapisu 8.f člena PDRL-ja trenutno navedeno, da članska ekipa, ki 
ne izpolnjuje zahtevane kvote ekip v TM, ne more napredovati v višjo ligo.  To je edina 
sankcija. Do sedaj so klubi, ki niso izpolnjevali predvidene kvote  TM, v ligi tekmovali in so 
prenehali biti člani lige, le v primeru izpada članske ekipe v nižjo ligo. 
V primeru, da bo predlog Združenja 1. B DRL – moški sprejet na skupščini, potem klub, ki 
ne bo izpolnjeval določene kvote ekip v TM za to ligo, v njej ne bo smel igrati.  
 
V kratki razpravi so med ostalim govorili: 

- Otroci v TM igrajo preveč tekem v eni sezonim, tudi zaradi igranja v več kot eni 
starostni kategoriji; 

- Predlagajo da se od 16. mesta dalje ekipe prijavijo v drugi del tekmovanja; 
- Pri mladincih (2. Liga) predlog igranje turnirjev, ker igralci igrajo tudi v članskih 

ekipah; 
 

Predsednik je predlagal, da klubi posredujejo svoje predloge, pobude glede tekmovanja 
TM. 

Marjan Potokar je dejal, da idej za izboljšanje TM ni malo, vendar ko se bolj seznaniš s 
sistemom tekmovanja v spoznaš, da je manevrski prostor za spremembe zelo majhen.  

Marko Premec in Uroš Drobnič sta izpostavila mini rokomet in organizacijo turnirja mini 
rokometa na njihovem področju ter odgovor RZS-ja glede števila diplom za igralce.  

Marjan Potokar je menil, da področni koordinatorji mini rokometa niso opravili svojega 
dela in o tem mora biti seznanjena odgovorna oseba za mini rokomet na RZS. Predlagajo, 
da le-ta preveri delo področnih koordinatorjev in pripravi poročilo.  

Konrad Božeglav je dal predlog oz. pobudo, da pisarna RZS stopi v kontakt s predsedniki 
klubov te lige za  organizacijo različnih  reprezentnančnih tekem. 

 
Zapisala: Agata Ahdali 
 
Seja je bila zaključena ob 18:55 
 
                                                                                   
                                                          Predsednik  Združenja 1. B DRL – moški 
                   Borut Hren, l. r.  
    
 

 


