
 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

6. redne konference Zdruţenja 2. DRL – moški, ki je bila v ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 16.30 v 

sejni sobi Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, Ljubljana. 

 

Prisotni: JURE KAVŠEK (MRK LJUBLJANA), JANEZ BOLJKA (RK GROSUPLJE), ANDREJ GOMBOŠI (RK 

POMURJE), JANEZ MARTINĈIĈ (RK CERKLJE – RADOVLJICA), IVAN KELENC (RD MOŠKANJCI – 

GORIŠNICA), JANEZ MARTINĈIĈ (RK KRONOS - pooblastilo), NIKO KLUN (RK ARCONT RADGONA). 

 

Odsotni: RD ALPLES ŢELEZNIKI, RK METLIKA, RK SEVNICA 

 

Ostali prisotni: LEOPOLD KALIN (RZS), FRANKO KOMEL (RZS), NINA TOMIĆ, ANŢE  KAVĈIĈ 

 

Sejo je odprl in vodil predsednik Zdruţenja Andrej Gomboši. Pozdravil je prisotne ĉlane, ugotovil 

sklepĉnost. 

Pri predlogu dnevnega reda je predlagal, da se dnevni red dopolni z dodatkom nove spremenjene 

toĉke št. 3_Obvezna prisotnost delegata. 

 

Sklep: Potrdi se spremenjeni dnevni red 6. seje Združenja 2. DRL - moški. Dodana točka v 

točki 3 _Obvezna prisotnost delegata. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Dnevni red: 

 

1.    Potrditev liste udeleţencev tekmovanja v 2. DRL - moški v tekmovalni sezoni  

         2018/2019. 

2.      Volitve: 

         -  predsednika Zdruţenja     

         -  ĉlana koordinacijske komisije 

         -  disciplinske sodnice 

3.      Obvezna prisotnost delegat   

4.      Sprejem Propozicij 2. DRL - moški za tekmovalno sezono 2018/2019. 

5.      Predlog koledarja tekmovanja za tekmovalno sezono 2018/2019. 

6.      Sprejem liste sodnikov.  

7.      Predlog stroškov tekmovanja za tekmovalno sezono 2018/2019. 

8.      Ţrebanje parov za tekmovalno sezono 2018/2019. 

9.      Razno. 

 

Ad 1. 

 

SKLEP: Potrdi se predlagana lista udeležencev tekmovanje v 2. DRL - moški v tekmovalni 

sezoni 2018/2019: 

MRK LJUBLJANA 

RK GROSUPLJE 

RK POMURJE 

RD ALPLES ŢELEZNIKI 

RK CERKLJE – RADOVLJICA 



 

 

RK METLIKA 

RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA 

RK SEVNICA 

RK KRONOS 

RK ARCONT RADGONA 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 2. 

 

Komisar Zdruţenja je povedal, da sta bila evidentirana dva kandidata za predsednika: Andrej 

Gomboši in Ivan Kelenc. 

  

SKLEP:  

Združenje 2. DRL – moški je za predsednika Združenja ponovno potrdilo Andreja Gombošija 

za dobo dveh let.  

Sklep je bil sprejet z veĉino. 

 

SKLEP:  

Nova člana koordinacijske komisije sta Ivan Kelenc (RD MOŠKANJCI - GORIŠNICA) in Jure 

Kavšek (MRK LJUBLJANA) namesto Nade Pohleven (RD ALPLES ŢELEZNIKI), ki ji je potekel 

mandat in Davorina Kovaĉeca (RK VELIKA NEDELJA), katerega klub  je izstopil iz tekmovanja. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Disciplinska sodnica Nina Tomić je prisotne seznanila, da ne bo ponovno kandidirala za mesto 

disciplinske sodnice.  

 

Ad 3. 

 

Predsednik je menil, da je ponovna uvedba delegata na tekmi nujna in ĉe se ne bomo odloĉili za 

delegata je verjetnost, da njihov klub v tekmovanju ne bo sodeloval. Razloţil je svoje 

razmišljanje glede situacije na dveh tekmah, v Metliki in Ajdovšĉini. Na to drugo tekmo se je 

klub pritoţil, res prepozno. Menil, da se z vsebino ni ukvarjala ne OA RZS ne disciplinska sodnica.  

 

Disciplinska sodnica je dejala, da njena odloĉitev nikakor ni bila subjektivna, ampak je odloĉila 

na osnovi pravilnikov. Na vsako odloĉitev disciplinskega  (prvostopenjskega) organa je vedno 

dana  moţnost drugostopenjskega odloĉanja. 

 

V kratki razpravi so med drugim govorili: 

- Delegat nima  tako velikega vpliva in prisotnost delegata ne pomeni, da se takšne zadeve ne 

dogajajo; 

- Sodnika morata beleţiti rezultat; 

- 17. toĉka Rokometnih pravil navaja, da morata sodnika spremljati rezultat; 

- Prvoimenovani sodnik opravlja naloge delegata;  

- Moţnost, da se klub posamiĉno odloĉi za delegata na tekmi; 

- Pogojevanja kluba delegat ali izstop iz lige je nesprejemljiv; 

- Potrebno se je vprašati ali je vodja mošta opravil svoje delo; 



 

 

- Predlog, da se sodnika morata drţati 17. ĉlena Rokometnih pravil (zapisovati rezultat tekme, 

izkljuĉitve) in pred zakljuĉkom e- zapisnika preveriti stanje zapisanega rezultata z obema 

vodjema moštev. 

 

SKLEP: Združenje 2. DRL – moški ni potrdilo obvezne prisotnosti delegata na tekmah.  
Sklep je bil sprejet z veĉino. 
 

Ad 4. 

 

Sprejem Propozicij 2. DRL – moški 

 

JANEZ BOLJKA (predstavnik RK Grosuplje) je predlagal, da se izvzame soglasje za tekmo v 

terminu petek in nedelja. Pove, da imajo velike teţave z dvorano, moţnost igranja je le petek. V 

soboto prostega termina klub ne bo dobil.  

 

V kratki razpravi med drugim so govorili: 

- Varovalka -  soglasje za petek in nedeljo je bila dana zaradi slabih izkušenj v preteklosti; 

- Petek je za veĉino ekip problematiĉen zaradi oddaljenosti, sluţbenih in študijskih 

obveznosti. Zato tudi dogovarjanje in potrebno soglasje za tekmo v petek;  

- Glede na minulo prakso, sta se kluba vedno dogovorila v primeru igranja tekme v petek.  

 

SKLEP: Pobuda RK Grosuplje, da se termin igranja poleg sobote razširi na petek in nedeljo se 

ne sprejme. 

Prisotni so glasovali 3 glasovi ZA, 3 glasovi PROTI in 1 glas VZDRŢAN.  
 
SKLEP: Tekme v tekmovalni sezoni 2018/2019 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 z veĉino. 

 
SKLEP:  Potrdijo  se predlagane Propozicij 2. DRL - moški za tekmovalno sezono 2018/2019. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ad 5. 
 
Po kratki razpravi je bil sprejet 
 
SKLEP: Potrdi se tekmovalni koledar (18 krogov)  za  tekmovalno sezono 2018/2019 z 

naslednjimi spremembami: 

1. krog  - 6. 10. 2018 namesto 29. 9. 2018 

4.     krog – 10. 11. 2018 

9.     krog – 15. 12. 2018_zakljuĉek jesenskega dela tekmovanja 

10.   krog – 2. 2. 2019 

12.   krog – 16. 2. 2019 

13.   krog – 9. 3. 2019 

18.   krog – 13. 4. 2019 

Sklep je bil sprejet soglasno. 



 

 

 

Ad 6.  

 

SKLEP: 

Lista sodnikov za 2. DRL – moški se sprejme na korespondenčni sejo Združenja. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Ad 7.  

 

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 plaĉila so: 

1. termin: 5.11.2018, 

2. termin: 7. 1. 2019, 

3. termin: 4. 3. 2019, 

4. termin: 8. 4. 2019.  

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 

Ad 8. 

 

SKLEP: Potrdi se žreb parov kot sledi: 

 

MRK LJUBLJANA   1 

RK ARCONT RADGONA  2 

RK GROSUPLJE   3 

RD ALPLES ŢELEZNIKI   4 

RK CERLJE – RADOVLJICA  5 

RK KRONOS    6 

RK POMURJE    7 

RK METLIKA    8  

RK SEVNICA    9 

RD MOŠKANJCI – GORIŠNICA           10 

 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 9.  

 

Kratka razprava o disciplinskih primerih vezanih na poroĉilo disciplinske sodnice. 

Disciplinska sodnica se je zahvalila prisotnim za korektno sodelovanje in ponovno povedala, da 

zakljuĉuje s svojim delom.  

 

Disciplinski sodnik: 

Predstavi se nov disciplinski sodnik Anţe Kavĉiĉ. Pove da je igral rokomet. Po poklicu je pravnik, 

bil ĉlan Odbora za Arbitraţo RZS v prejšnjem mandatu. 



 

 

 

SKLEP:  

Združenje 2. DRL – moški je potrdilo Anžeta Kavčiča za disciplinskega sodnika v 2. DRL – 

moški za dobo dveh let.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Prisotni so postavili vprašanje glede tekmovalnih knjiţic. Ali sploh bodo v uporabi v prihodnje, 

glede na to da jih v tej sezoni ni bilo. 

 

SKLEP: 

Vprašati Rokometno zvezo Slovenije ali bodo na razpolago tekmovalne knjižice. 

V kolikor jih ne bo, je predlog, da se uporabljajo seznami igralcev.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Govorili so tudi o uporabi smole, ki je v nekaterih dvoranah ne  smejo uporabljati zaradi zahtev s 

strani lastnika dvoran. Pri tem je g. Boljka povedal, da je s strani upravitelja dvorane v kateri 

igrajo  prejel odgovor, da dokler ne bodo prejeli s strani RZS dopis, da je uporaba smole del 

rokometne igre, ne bodo dovolili njene uporabe.  

 

SKLEP: Združenje 2. DRL – moški pridobi mnenje Rokometne zveze Slovenije o uporabi 

smole v rokometni igri. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Seja je bila zakljuĉena ob 18:15. 

 

Zapisala: 

Agata Ahdali 

                                                             Predsednik  Zdruţenja 2. DRL - moški 

                   Andrej Gomboši, l. r.  

    

 

 


