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 Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

10. redne konference 

Lige NLB 

 

ki je bila ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 17.45 
v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije 

 
Prisotni: Jernej Smisl (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Marko Oberstar (RD RIKO RIBNICA),  
Janez Gams (RK GORENJE VELENJE), Vianej Višnjevec (RD Koper 2013), Jernej Stanonik (RD 
URBANSCAPE LOKA), Gregor Šuštaršič (MRK KRKA), Matjaţ Hladnik (RK MARIBOR BRANIK), 
Martin Hebar ( RK JERUZALEM ORMOŢ), Mihael Kostevc (MRD DOBOVA),  Roman Šavrič (RK 
TRIMO TREBNJE), Marjan Potokar (RK SVIŠ IVANČNA GORICA), Marko Premec ( RK DOL TKI 
HRASTNIK) 
 
Odsotni:  / 
 
Ostali prisotni: Franjo Bobinac (RZS), Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Iztok Pirc (RZS) Nina 
Tomić (RZS) Anţe Blaţič (PR RZS), Saša Lešek  (RK Celje Pivovarna Laško) Rok Bizjak (RK 
Gorenje Velenje), Matjaţ Ljubec (RD URBANSCAPE LOKA).  

 
Dnevni red: 
1.  Potrditev liste udeleţencev tekmovanja v Ligi NLB v tekmovalni sezoni 2018/2019. 

2.  Sprejem tekmovalnega sistema  za 2018/2019. 

3.  Sprejem koledarja za sezono 2018/2019. 

4.  Sprejem propozicij za sezono 2018/2019. 

5.  Potrditev stroškov tekmovanja za tekmovalno sezono 2018/2019. 

6.  Dogovor o ţrebu parov v kasnejšem terminu. 

7.  Uradna ţoga lige 

8.  Razno 

            - televizijskih prenosi 

            - internetni prenosi 

            - strateška konferenca 

 
 
Predsednik Zdruţenja je pozdravil prisotne. Povedal, da je konferenca sklepčna, prisotnih 
vseh dvanajs članov Zdruţenja. Pozdravil je nova člana RK Sviš Ivančna Gorica in RK Dol TKI 
Hrastnik in jima čestital za uvrstitev v 1. A DRL - moški. 
 
Predlagal je razširitev dnevnega reda z dodatno točko_ 8. točka prestavitev zasnove za 
promocijo Lige NLB SPORTANZO.  
 
SKLEP: Potrdi se razširjeni dnevni red.  
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN). 
 
Ad 1. 
 
SKLEP: Potrdi se lista udeleţencev tekmovanja v Ligi NLB v tekmovalni sezoni 2018/2019: 

- RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
- RD RIKO RIBNICA 
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- RK GORENJE VELENJE 
- RK KOPER 2013 
- RD URBANSCAPE LOKA 
- MRK KRKA 
- RK MARIBOR BRANIK 
- RK JERUZALEM ORMOŢ 
- MRD DOBOVA 
- RK TRIMO TREBNJE 
- RK SVIŠ IVANČNA GORICA 
- RK DOL TKI HRASTNIK 

. 
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN). 
 
Ad 2. 
 
Aleš Jug je predstavil tekmovalni sistem v tekmovalni sezoni 2018/2019. Vseh dvanajst ekip, 
ki imajo pravico igrati v Ligi NLB odigra v rednem delu tekmovanja 22. krogov (dvokroţni 
sistem). 
Po končanem rednem delu se na osnovi doseţenih rezultatov igrata kočnici 1-6 in 7-12. V obeh 
končnicah se odigra 10. krogov (dvokroţni sistem). V končnici se prenesejo vse točke in gol 
razlika.  
 
Jernej Smisl je povedal, da je upravni odbor RK Celje Pivovarna Laško sprejel sklep, ki 
omogoča nadaljnje nastopanje kluba v SEHA ligi.  
 
Rok Bizjak (RK Gorenje Velenje) se je pridruţil razmišljanju g. Smisla glede nadaljnjega 
tekmovanja njihovega kluba v SEHA ligi. Pri tem prav tako poudaril, da sodelovanje v ligi 
prinaša razvoj tudi za domače igralce.  
 
V kratki razpravi so med ostalim dejali, da je čas, da oba kluba zopet sodelujeta v 
tekmovanju tudi v rednem delu in ne le v končnici. Sodelovanje obeh klubov bo pripomoglo k 
dvigu nivoja in prepoznavnosti lige.  
 
SKLEP: Zdruţenje Lige NLB je potrdilo predlagani tekmovalni sistem z igranjem vseh 

dvanajstih klubov v rednem delu in končnici (1-6, 7-12).  

Sklep je bil sprejet (9 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŢAN). 
 

Franjo Bobinac je dejal, da je potrebno razumeti argumente obeh strani. Oba kluba bosta 

spoštovala odločitev Zdruţenja.  

Ad 3. 

Aleš Jug je ob prestavitvi tekmovalnega koledarja povedal, da bo zaradi »Champions League« 

potrebno kar nekaj krogov odigrati v sredo. V okviru Superpokala bo organizirana strateška 

konferenca lige.  

V kratki razpravi so se dogovorili, da se Superpokal namesto v soboto, 1. 9. odigra v sredo 5. 

9. 2018 v Novem mestu. Organizator MRK Krka.  

SKLEP: Potrdi se predlagani koledar tekmovanja Lige NLB za tekmovalno sezono 2018/2019 s 

spremembo datuma Superpokala. 
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Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN). 
 

Ad 4. 

Aleš Jug je povedal, da propozicije Lige NLB, ki so jih klubi prejeli, veljajo izključno le za to 

ligo. Neskladja z disciplinskim pravilnikom je pregledala disciplinska sodnica, za kar se ji 

zahvaljuje. Predlagal, da vsi skupaj vzamejo čas in temeljito pregledajo predlagane 

propozicije ter jih sprejmejo na naslednji seji. 

Predsednik je predlagal, da se klubi posredujejo svoje pripombe/spremembe, ki se potem 

dokončno uskladijo  in potrdijo na strateški konferenci.  

SKLEP: Klubi do 22. 6. 2018 posredujejo svoje predloge v smislu boljše organiziranosti lige v 

okviru propozicij Lige NLB, ki jih bo vodja tekmovanja pregledal, povzel in pripravil v 

odločanje na strateški konferenci Zdruţenja v avgustu 2018.  

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

Ad 5. 

SKLEP: Članarina Zdruţenja 1. A DRL – moški ostane enaka kot lani, tj. 2.800,00 EUR in se 

poravna v štirih obrokih kot sledi: 

1. obrok: 5. 11. 2018 
2. obrok: 7. 1. 2019 
3. obrok: 4. 3. 2019 
4. obrok: 6. 5. 2019 

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

Ad 6.  

Aleš Jug je povedal, da bo ţreb parov Lige NLB po reprezentančni akciji, skupaj s ţrebom 

parov 1. B DRL – moški na sedeţu NLB. O datumu ţreba bodo klubi pravočasno obveščeni. 

 

Ad 7. 

Po kratki razpravi je bil sprejet  

SKLEP: Uradna ţoga Lige NLB v tekmovalni sezoni 2018/2019 ostaja Select.  
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN). 
 

SKLEP: Pogodba podpisana s Selectom (Čaplja d.o.o.) velja za eno tekmovalno sezono 
(2018/2019). Pogoji ostanejo enaki lanskim.  
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN). 
 

Ad 8. 

Predsednik je predlagal, da predlog posredovan s strani Sportanzo klubi pregledajo in se o 

njem odloča na naslednji konferenci Zdruţenja.  
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Anţe Blaţič (Sportanzo) je povedal,  da je delo na lastnih vsebinah dobra platforma za boljšo 

prepoznavnost lige (Facebook, Twitter, Instagram). Večina klubov nima osebe, ki bi skrbela za 

PR kluba in posledično celotne lige. V Sportanzu bodo večino vsebin pripravili in jih tudi 

vodili, za laţjo in učinkovitejšo komunikacijo bodo zaprosili klube, da določijo osebo, ki bo 

prevzela določene aktivnosti in odgovornosti. 

Ad 9.  

Televizijski prenosi: 

Goran Cvijić je povedal, da so v fazi dogovarjanja z dvema ponudnikoma. Pogoji so podobni.  

1. Klub ne bo mogel odpovedati dogovorjenega prenosa tekme. 
2. Stalen termin  prenosa tj. petek, ob 20.00 
3. Dvajset prenosov tekme na veliki TV. 

  
Internetni prenosi tekem, vendar se z njimi ne pretirava. Prenosi tekem morajo biti zanimivi 

za sponzorje, javnost in medije.  

Podpis pogodbe z novim sponzorjem lige bo v naslednjih dneh (petek, 9. 6. 2018). 

Klubi še vedno nenatančno izpolnjujejo statistiko, zato bo v jeseni izobraţevanje za osebe, ki 

vodijo statistiko na tekmah.  

Predsednik se je zahvalil za angaţma RK Celje Pivovarna Laško in RK Gorenje pri projektu. 

SLOADO_preventivni protidopinški program 
Aleš Jug je seznanil prisotne o preventivnem protidopinškem programu. SLOADO sodeluje z 
vsemi športnimi panogami. Preventivni programi potekajo v obliki predavanj in delavnic v 
klubih s strani predstavnikov SLOADO. V avgustu in septembru bodo delavnice v klubih 1. A 
DRL – moški. Januarja bodo na vrsti klubi 1. A DRL – ţenske in 1.  B DRL – moški. Naloga kluba 
je, da se dogovori z njimi za termin delavnice. Ţe prvi teden avgusta bodo prejeli klic z 
njihove strani. Predlagamo, da v delavnico vključite tudi igralce mladinske ekipe. Več v 
priloţenem gradivu, ki ste ga prejeli po e-pošti.  
 
Seja je bila  zaključena ob 18.50 
 
Zapisala: Agata Ahdali 
 

         Predsednik Zdruţenja Lige NLB 
                          Vianej Višnjevec, l. r.                                                                               
 
 
       


