
  

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

4. seje Zdruţenja rokometnih klubov 1. B MOŠKE ROKOMETNE LIGE, ki je bila torek,  5. 6. 

2018 ob 17. uri  v sejni sobi RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana.  
 

Prisotni: Branko Bulovič (RK Slovenj Gradec 2011), Aleš Jug (RK DOL TKI HRASTNIK), Borut 

Hren (RD BUTAN PLINI IZOLA),  Janez Boljka (ŠD RK KRIM – OLIMPIJA), Aleš Jug  (RK SVIŠ 

IVANČNA GORICA), Janez Rigler (ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA PEČJAK), Stanko Tomše (RK 

BREŢICE), Rok Koprivc (RD RUDAR), Igor Jakovac (RK ČRNOMELJ), Borut Hren (RD ŠKERJANC 

JADRAN HRPELJE – KOZINA), Janez Boljka (RK Grosuplje). 

 

Odsotni: RK DRAVA PTUJ, RK KRŠKO, RK BREŢICE, RK RADEČE PAPIR NOVA,  

Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Iztok Pirc (RZS), Nina Tomić (RZS) 

 

DNEVNI RED:    

1. Sprejem zapisnika 3. seje Zdruţenja 1. B DRL – moški  z dne 30. 1. 2018. 
2. Poročila: 

- predsednika Zdruţenja, 
- vodje tekmovanja, 
- strokovnega sodelavca za nominiranje sodnikov  
- disciplinske sodnice. 

3. Razprava po poročilih. 
4.  Finančna poročila: 
     - stroški tekmovanja 

5.  Razno. 
   

Sejo je odprl in vodil  predsednik Zdruţenja Borut Hren. Pozdravil je prisotne predstavnike 

klubov, ugotovil sklepčnost in prešel na dnevni red.   

SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red 4. seje Zdruţenja.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 1. 

 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. seje  Zdruţenja 1. B DRL – moški.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 2. 

 

Predsednik je predstavil svoje poročilo v ustni obliki. 

 

Vodja tekmovanja je predstavil svoje poročilo v ustni obliki. 

 

Strokovni sodelavec je predstavil svoje poročilo v pisni  in obliki.  

 
Izvleček iz pisnega poročila: 
V 1. B DRL - moški so bili 3-je zahtevki za analizo, kar predstavlja 1,6%, Komisija pa je v 1 
primeru uporabila ukrep prestavitve sodnikov na niţji rang tekmovanja, kar predstavlja 



  

0,5%. Zahteve za analizo pa niso bile edini vzrok za prestavitev sodnikov na niţji rang. 
Ogled video posnetkov tekem, vsekakor vse druge polčase, spremljanje sodnikov na 
tekmah kot delegat, pogovor s sodniki po tekmah, opravljanje analiz, so bili pokazatelji 
forme in sposobnosti sodnikov. Vse to mi je bilo v pomoč pri nominacijah. 
Na tekmah smo imeli največ problemov v komponenti progresivnega kaznovanja in igri na 
črti.  
Zavedamo se tega, zato smo skozi letošnja izobraţevanja temu posvetili veliko časa in 
truda. 
Vse tekme so bile odsojene, sodniki pravočasno obveščeni. 
 

Disciplinska sodnica je predstavila svoje poročilo v pisni in ustni obliki.  

Obravnavala je 13 zadev. En primer nešportnega obnašanja, ostalo prepozno nalaganje 

posnetkov (opomini).  

 

Ad 3. 

 

V kratki razpravi so med ostalim izpostavili: 

- Isti sodniški par je večkrat nominiran na tekmo iste ekipe; 
- Primer pokalne in članske tekme med ekipama RK Grosuplje in RK Breţice; 

 

Aleš Jug je povedal, da na tekmo iste ekipe lahko prideta sodnika dvakrat zaporedoma in 

petkrat v sezoni.  

 

Aleš Jug je dejal, da bo predlagal spremembo pri določitvi kazni pri prepoznem nalaganju 

posnetkov. 

Ponovno je opozoril klube, da obvestijo svoje snemalce o pogostejšem posnetku semaforja 

(5-10 min), zaradi laţje analize tekme.  

 

Ad 4. 

 

Goran Cvijić je povedal, da se finančna disciplina popravlja, razen na koncu sezone, ko je 

pride do prevelikega zamika plačila sodniških stroškov.  

 

Predlagal, je da sprejmejo sklep o obvezni poravnavi vseh sodniških stroškov do 29. 6. 

2018.  

Med drugim je povedal, da je rokometno tekmovanje glede na ostale športe finančno 

veliko ugodnejše/cenejše.  

 

Zapisala: Agata Ahdali 

 

Seja je bila zaključena ob 17.40. 

 

 

                                                                                 

                                                         Predsednik  Zdruţenja 1. B DRL – moški 

                      Borut Hren, l. r.  

    

 

 


