
  

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

5. redne konference Združenja 2. DRL – moški, ki je bila v petek, 30. 6. 2017, ob 16. uri v sejni sobi 
Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana. 
 

Prisotni: Janez Martinčič (ŠD MOKERC – IG), Janez Martinčič (RK CERKLJE), Davorin Kovačec (RK 
VELIKA NEDELJA), Andrej Gomboši (RK POMURJE), Nedeljko Ribič (RK KRONOS). 
 

Odsotni: RD MOŠKANJCI – GORIŠNICA, RK SEVNICA, RK AJDOVŠČINA, RK METLIKA, RD ALPLES 
ŽELEZNIKI, RK ARCONT RADGONA 
 

Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Franko Komel (RZS), Boris Korbar (RK KRONOS) 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1.      Potrditev liste članov tekmovanja v 2. DRL - moški v tekmovalni sezoni  
         2017/2018 
2.      Volitve: 
           -      komisarja lige 
           -      dveh članov koordinacijske komisije  
3.      Sprejem Propozicij 2. DRL - moški za tekmovalno sezono 2017/2018 
4.      Sprejem koledarja tekmovanja za tekmovalno sezono 2017/2018 
5.      Sprejem liste sodnikov 
6.      Predlog stroškov tekmovanja za tekmovalno sezono 2017/2018 
7.      Žrebanje parov za tekmovalno sezono 2017/2018 
8.      Razno 
 
Sejo je odprl in vodil predsednik Združenja Andrej Gomboši. Pozdravil je prisotne člane, povedal, 
da bodo počakali 15 minut zaradi sklepčnosti in potem nadaljevali sejo.   
 

Sklep: Potrdi se dnevni red 5. seje Združenja 2. DRL - moški. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 1. 
 
SKLEP: Potrdi se predlagana lista udeležencev tekmovanje v 2. DRL - moški v tekmovalni sezoni 
2017/2018 kot sledi:  
ŠD MOKERC – IG 
RK CERKLJE 
RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 
RK SEVNICA 
RK AJDOVŠČINA 
RK VELIKA NEDELJA 
RK METLIKA 
RK POMURJE 
RD ALPLES ŽELEZNIKI 
RK ARCONT RADGONA 
RK KRONOS 
Sklep je bil sprejet soglasno. 



  

 

 
Ad 2. 
  
SKLEP: Združenje 2. DRL – moški je za komisarja lige  ponovno potrdilo Franka Komela za dobo dveh 
let.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Nova člana koordinacijske komisije sta Davorin Kovačec (RK VELIKA NEDELJA) in Nedeljko 
Ribič (RK KRONOS), namesto prejšnjih dveh  članov Borisa Krajačiča (RK Metlika), ki mu je potekel 
mandat in Roberta Burniča (RK Grča Kočevje), katerega klub  je izstopil iz tekmovanja. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Združenje 2. DRL – moški je za disciplinsko sodnico ponovno potrdilo Nino Tomić.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 3. 
 
V razpravi so govorili med ostalim govorili o spremembah v PDRL: 
- Število ekip_8.f člen (1. B DRL – moški); 
- Število ekip  navedenih v 8. členu – je trenutno  pogoj za napredovanje v višjo ligo; 
- Predlog, da klub ima kvoto ekip določenih za posamezno lige, da lahko tekmuje v ligi je na 

mestu; 
- Odgovor SO RZS na postavljeno vprašanje o kvotah s strani 1. B DRL – moški je nejasen. 
- V drugih športih npr. odbojka klub prejme za neizpolnjevanje kvote ekip finančno kazen; 
- Delati moramo na številčnosti ekip v TM; 
- Otroci mlajši do 15 let bi morali igrati tekme brez rezultata. Že potekajo določene aktivnosti 

na svetovni ravni in posledično v prihodnosti  bo to urejeno v okviru OKS.-a; 
- Izpostavili tekme MDC, ki se igrajo brez rezultata_kaže se pozitivni vidik (sproščenost 

igralcev...); 
- Trenerska organizacija je predlagala igranje tekem brez rezultata pri mlajših selekcijah; 
- Namesto, da bi igralce učili same igre in gibanja, se osredotočamo le na rezultat; 
- Svoje mnenje bi moral dati stokovni svet, vendar imajo tudi klubi, ki so v sistemu igranja svoj 

pogled na sistem in lahko pozitivno vplivajo na razvoj in spremembe. 
-  

SKLEP: Potrdijo  se predlagane Propozicij 2. DRL - moški za tekmovalno sezono 2017/2018 z 
naslednjimi spremembami: 
- 12. člen 7. točka in 13. člen 7. točka imata isti zapis; 
- 12. člen 6. točka: Gledalci morajo biti za bariero, ki mora biti od mejne črte oddaljena 

najmanj 1 meter in je priporočljivo, da je nepremakljiva. V kolikor je bariera bližje od 1 
metra, jo je potrebno ustrezno zaščititi. 

- 16. člen, 4. točka: Priporočljivo je, da imajo ssi igralci opravljene zdravniške preglede najmanj 
vsakih 6 mesecev. Vso odgovornost za opravljanje zdravniških pregledov in za kakršnekoli 
zdravstvene posledice nosijo ekipe same.  

- 16. člen, 9. točka_uradne osebe: naziv pomočnik trenerja se črta.  
- Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 4.  
 
SKLEP: Potrdi se predlagani tekmovalni koledar (22 krogov)  za  tekmovalno sezono 2017/2018 v 
spremenjeni obliki: 



  

 

1. krog  - 30. 9. 2017 
11. krog – 16. 12. 2017 
12. krog – 3. 2. 2018 
14. krog – 17. 2. 2018 
15. krog – 3. 3. 2018 
20. krog – 21. 4. 2018 
21. krog – 28. 4. 2018 
22. krog – 5. 5. 2018 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
SKLEP: Tekme v tekmovalni sezoni 2017/2018 v 2. DRL – moški se igrajo ob sobotah od 17.00 do 
20.00. V petek (18.00 – 20.30) ali nedeljo (10.00 – 19.00) se tekme igrajo le s pisnim soglasjem 
nasprotne ekipe.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP:  V primeru izstopa ene ekipe iz tekmovanja 2. DRL - moški se vrstni red izžrebanih številk 
spremeni za eno navzgor. Razpored se prilagodi  z upoštevanjem Bergerjeve tabele za 10 ekip. 
Posledično temu se popravi razpored tekem na Infostatu RZS.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
  
Ad 5. 
 
Po kratki razpravi v kateri so govorili o sojenju v minuli sezoni: 
 
- na lokalne derbije naj se nominira kvalitetne sodnike; 
- sodniki z napakami pri sojenju posledično oškodujejo obe ekipi; 
- tudi klubi bi morali vzgajati sodnike, to bili bilo možno, če bi tekmovali v mlajših selekcijah 

brez rezultata (več mladih igralcev in mladih sodnikov); 
- pohvalili sodnici iz Hrvaške; 

 
 SKLEP: Lista sodnikov za 2. DRL – moški 2017/2018 bo sprejeta na korespondenčni seji Združenja.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 6. 
 
SKLEP: Članarina Združenja  v 2. DRL - moški ostane enaka kot lansko sezono in znaša 700 EUR in se 
plača v štirih obrokih po 175,00 EUR. 
 
Roki plačila so: 
1. termin: 6.11.2017, 
2. termin: 22. 1. 2018, 
3. termin: 18. 3. 2018, 
4. termin: 15. 4. 2018.  
V primeru 10 ekip se datum 4. obroka prestavi na termin pred zadnjim krogom. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Ekipam,  ki so plačale račun 50,00 EUR za organizacijo tekme All – star (2016/2017) se 
vplačani denar vrne. 



  

 

 Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP: Tekma All – star 2. DRL – moški se igra tudi v tekmovalni sezoni 2017/2018. Datum igranja je 
naveden v koledarju, tj. 12. 5. 2018.  Kriteriji bodo dogovorjenih na naslednji seji Združenja.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 7. 
 
SKLEP: Potrdi se žreb številk ekip v 2. DRL – moški za tekmovalno sezono 2017/2018 kot sledi: 
 
ŠD MOKERC – IG - 1 
RD MOŠKANJCI – GORIŠNICA - 2 
RK CERKLJE - 7 
RK SEVNICA - 11 
RK AJDOVŠČINA - 5 
RK VELIKA NEDELJA - 4 
RK METLIKA - 6 
RK POMURJE - 9 
RD ALPLES ŽELEZNIKI - 8 
RK ARCONT RADGONA - 10 
RK KRONOS - 3 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 8. 
 
Pri 8. točki ni bilo razprave.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:00. 
 
Zapisala: 
Agata Ahdali 
                                                                                    
                                                                  Predsednik  Združenja 2. DRL - moški 
                   Andrej Gomboši, l. r.  
    
 

 


