
  

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

3. seje Združenja rokometnih klubov 1. B MOŠKE ROKOMETNE LIGE, ki je bila torek,  30. 1. 
2018, ob 17.30  v sejni sobi RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana.  
 
Prisotni: Aleš Jug (RK DOL TKI HRASTNIK), Borut Hren (RD BUTAN PLINI IZOLA), Boštjan 
Brulec (ŠD RK KRIM – OLIMPIJA), Marjan Potokar (RK SVIŠ IVANČNA GORICA), Janez Rigler 
(ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK), Rok Koprivc (RD RUDAR), Igor Jakovac (RK ČRNOMELJ), 
Damjan Miklavec (RD ŠKERJANC JADRAN HRPELJE – KOZINA) 
 
Odsotni: RK SLOVENJ GRADEC 2011, RK DRAVA PTUJ, RK KRŠKO, RK BREŽICE, RK RADEČE 
PAPIR NOVA, RK GROSUPLJE 
 
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Iztok Pirc (Komisija za sojenje) 
 
DNEVNI RED:    

1. Pregled in potrditev zapisnika. 
2. Poročilo strokovnega sodelavca za nominiranje sodnikov za prvi del sezone. 
3. Uradna žoga 1.B DRL za sezono 2018/19. 
4. Razno 

- logo 1. B lige 

   

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 2. seje  Združenja 1. B DRL – moški.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 2. 
 
Iztok Pirc je predstavil svoje poročilo v pisni in ustni obliki.  
Izsek iz pisnega poročila:  

V 1. B DRL – moški  je bilo odsojenih  91 prvenstvenih tekem. V tem obdobju, je Komisija za sojenje 
RZS prejela naslednje zahteve za analizo sojenja ali dogodka: 

1. 1.B MRL, 29.09.2017: zahteva za analizo dogodka na tekmi ŠD Škofljica : RK Grosuplje – ni 
bilo ukrepa za sodnike 

2. 1.B MRL, 30.09.2017: zahteva za analizo dogodka na tekmi RK Radeče papir Nova : RK 
Drava Ptuj – ukrep: začasna prestavitev sodnikov na nižji rang tekmovanja – 4 kola 

 
Komisija je v svojem programu in usposabljanju predstavila linijo sojenja. Na vseh tekmah, kjer je 
linija sojenja bistveno odstopala od pričakovanj in sojenje ni bilo zadovoljivo, so bili sodniki 



  

prestavljeni na nižji rang tekmovanja. Komisija je ta ukrep v letošnji sezoni na obeh ligah 
uporabila petkrat.  

Formiranje fiksnih sodniških parov, obveščanje sodnikov vsaj tri dni prej, katero tekmo bodo sodili, 
je po mojem mnenju korak naprej. Velika ovira v nominiranju pa sta vsekakor zgodovina sojenja in 
odnosov. Obremenjeni so predsedniki klubov, trenerji, igralci, gledalci, posledično tudi sodniki. 
Zaradi omejitev sojenja dveh tekem zapored, pet tekem isti ekipi v sezoni, trenutni formi in 
pomembnosti tekem, se pri svojem delu nemalokrat srečujem z velikim izzivi. 

Zavedamo se v Komisiji in zavedam se tudi sam, da je pred nami še veliko dela. Ocenjujemo pa, da 
je bilo sojenje v dosedanjem delu prvenstva dobro.  

 
V kratki razpravi so govorili: 
- Velikokrat je problem aroganca sodnikov/delegatov. Napake so razumljive, vendar je 

odnos včasih neprimeren; 
- Izpostavili delo delegatov; 
- Nujna dobra komunikacija sodniki, delegat, vodja moštva, ekipa.  
 

Tako Aleš Jug kot Iztok Pirc sta dejala, da jih morajo klubi o navedenem v razpravi 
seznaniti, da lahko potem ustrezno ukrepata.  

 
Aleš Jug je predstavil pisno poročilo disciplinske sodnice, ki je v jesenskem delu obravnala 
12 primerov. V primerjavi z lansko sezono je stanje zelo dobro, skoraj vzorno.  
 
Izsek iz pisnega poročila disciplinske sodnice.  
 
Disciplinska sodnica je v jesenskem delu tekmovalne sezone 2017/2018 prejela v obravnavo 
dvaintrideset disciplinskih zadev, od katerih se je dvanajst disciplinskih zadev nanašalo na 
kategorijo 1. B DRL moški. Vseh dvanajst disciplinskih zadev je bilo vsebinsko obravnavanih. Dve 
disciplinski zadevi v kategoriji 1. B DRL moški sta se nanašali na nešportno obnašanje uradne osebe, 
ena disciplinska zadeva se je nanašala na nešportno obnašanje navijačev, devet disciplinskih zadev 
pa se je nanašalo na nepravočasno naložitev posnetka tekme v sistem za pregled in izmenjavo 
videoposnetkov. 
 
V kratki razpravi so govorili: 
- Odgovornost kluba, organizatorja tekme je, da onemogoči vinjenim gledalcev prihod 

na tekmo; 
- O nalaganju posnetkov tekme v sistem 
- V primeru težav z kamero, posnetkom klub stopi v kontakt z Gregorjem Šuštaričem; 
 

Predsednik Združenja je predlagal sklep, kot sledi; Domača ekipa mora zagotoviti varno 
pot domov nasprotni ekipi oziroma vsem udeležencem tekme.  Sklep po razpravi ni bil 
potrjen.  

 
Ad 3. 
 
Aleš pove, da je dobil ponudbo za žoge od Selecta (uradna žoga NLB Lige)_podjetje Čaplja 
d.o.o., ki klubom lige nudi število žog po dogovoru, 35% popust na celotno Select ponudbo, 



  

razen 40% na Select smolo.  Za boljšo razpoznavnost lige pripomore tudi uradna žoga. Klub 
dobi 10 žog gratis in 10 žog plača po maloprodajni ceni. Obveza kluba do sponzorja je 
postavitev transparenta Select v dvorano. 
Na razpolago tri vrste žog: 
Ultimate 
Match Soft 
Ultimate Replika 
 
Po kratki razpravi je bil sprejet  
 
SKLEP: Vodja tekmovanja ponovno stopi v kontakt z dobaviteljem žog Select za pripravo 
nove ponudbe. Na osnovi nove ponudbe se za uradno žogo Združenje 1. B DRL – moški 
odloči na korespondenčni seji.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Ad 4.  
 
Predlog sprememb Stroškovnika za sojenje prijateljskih tekem 
Komisar je predlagal, da se spremenijo tarife prijateljskih mednarodnih tekem in turnirjev  
in sicer: 
- Tarifa za prijateljsko mednarodno klubsko tekmo v organizaciji slovenskih klubov se 

izenači s tarifami za prijateljsko tekmo  
- Tarifa za mednarodni klubski turnir v organizaciji slovenskih klubov se izenači s tarifo 

za prijateljske tekme 
- Mednarodne tekme v organizaciji tujih organizatorjev in reprezentanc, ter turnirjev 

ostajajo enake 
 
SKLEP: Potrdi se predlog komisarja glede spremembe tarife prijateljskih mednarodnih 
tekem in turnirjev. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Sklep se posreduje predsedstvu RZS v sprejem.  
 
Predsednik je menil, da  je za večjo razpoznavnost lige pomembna celostna podoba lige in 
posledično pridobitev sponzorja. Prisotni so predloge prejeli na mizo. Predlagal je, da 
izberejo dva predloga in enega od njiju potrdijo na korespondenčni seji. 
 
Goran Cvijić je predlagal, da logo lige pripravi oblikovalska agencija, ki je tudi naredila 
celotno novo podobo RZS. Strošek prevzame RZS.  
 
Portal 1. B DRL – moški 
Goran Cvijić je dejal, da je pri postavitvi komunikacijskega kanala potrebno na njem 
delati, redno pošiljati novice s strani klubov in tako obveščati javnost o delovanju lige.  
FB še vedno podcenjujemo. Oglasi na FB imajo velik odziv (vidno pri oglasu za mlade 
sodnike).  
 



  

Marjan Potokar je menil, da so reklama, novice, informacije o ligi nujne in pomembne tako 
za klube te lige, sponzorje, igralce.  
 
SKLEP: Rokometna zveza določi uradno podobo (logo) 1. B DRL – moški.  
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
Organizacija revialne tekme 
Predsednik je predlagal, da je tekma prvi teden po končanem zadnjem krogu, ki je 12./13. 
5. 2018. Organizira jo zmagovalec lige (1. uvrščena ekipa). Trenerja prve in drugo uvrščene 
ekipe izbereta igralce obeh ekip.  
 
Goran Cvijić je predlagal, da se revialna tekma igra pred tekmo članske reprezentance z 
Madžarsko v Kopru.  
 
Sprejet dogovor o korespondenčni seji, na kateri se odločijo o končnem terminu in kraju 
revialne tekme (19. 5. 2018_organizator prvo uvrščena ekipa ali pred reprezentančno 
tekmo v Kopru). 
 
Janez Rigler je postavil vprašanje glede igranja zadnjih dveh krogov. 
 
 Aeš Jug je dejal, da bo termin igranja tekme za prvo in drugo ter zadnje mesto določen z 
njegove strani.  
 
Izidor Pirc je povedal, da Komisija za sojenje predlaga srečanje s trenerji za razjasnitev 
pravil in spornih situacij.  
 
SKLEP: Za razjasnitev pravil in spornih situacij predlaga Komisija za sojenje srečanje s 
trenerji članskih ekip v marcu 2018.   
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
Zapisala: Agata Ahdali 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 
 
                                                                                   
                                                          Predsednik  Združenja 1. B DRL – moški 
                      Borut Hren, l. r.  
    
 

 


