
 

 

 Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

6. redne konference 
Lige NLB 

 
ki je bila v četrtek, 31. 8. 2017, ob 17. uri 
v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije 

 
Prisotni: Miha Pantelič (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO),  Matej Avanzo (RK GORENJE VELENJE), 
Marko Obrstar (RD RIKO RIBNICA), Vianej Višnjevec (RD Koper 2013), Jernej Stanonik (RD 
URBANSCAPE LOKA), Gregor Šuštaršič (MRK KRKA), Goran Cvijić (RK MARIBOR BRANIK), Anton 
Janc (RK TRIMO TREBNJE), Martin Hebar (RK JERUZALEM ORMOŽ), Mihael Kostevc (MRD 
DOBOVA), Aleš Hauptman (RD HERZ ŠMARTNO), Edo Javor (RD SLOVAN). 
 
Odsotni:  / 
 
Ostali prisotni: Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS). 

 
Dnevni red: 
 

1.    Sprejem zapisnika 5. seje Združenja Lige NLB z dne 20. 6. 2017. 
2.    Predstavitev Sports – Portal.si  (program za celovito vodenje in spremljanje športnih      

   organizacij, trenerjev, selekcij in posameznih igralcev). 
3.   Seznanitev s stanjem v sodniški organizaciji. 
4.   Potrditev liste sodnikov. 
5.   Potrditev liste  delegatov. 
6.   Razdelitev sponzorskih sredstev. 
7.   Razno. 

  

Predsednik Združenja je pozdravil prisotne. Povedal, da je konferenca sklepčna, prisotnih 
enajst članov Združenja, klub RK Maribor Branik je pooblastil Gorana Cvijića.  
 
SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red.  
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
Ad 1. 
 

Sklep: Potrdi se zapisnik 5. Seje Združenja z dne 20. 6. 2017. 
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 

Ad 2. 
 

Predstavitev Sport – Portal.si programska rešitev za klube. Predstavnika podjeta sta 
predstavila prisotnim njihov program, ki omogoča klubu zbirnik vseh podatkov na enem 
mestu. Med ostalim: beleženje treningov, prisotnosti igralcev, njihov razvoj, obveščanje 
preko sms-ov. Z aplikacijo klub doseže večjo plačilno disciplino (samodejno generiranje 
plačilnih nalogov, možnost obročnega plačevanja). Starši lahko spremljajo prisotnost svojega 
otroka na treningu.  



 

 

Program je prilagojen vsakemu klubu posebej. 24 urna brezplačna podpora sistema. Povedo, 
da že sodelujejo s kluboma RK Celje Pivovarna Laško in RK Gorenje Velenje.   
 
Matej Avanzo je povedal, da je Sport – Portal.si zelo odziven glede predlogov kluba. Manjša 
plačilna nedisciplina, večja sledljivost. Mesečni izdatek za program je finančno zelo 
sprejemljiv. Njihov produkt je zelo dober.  
 
Miha Pantelič je povedal, da je imel njihov klub že svoj sistem, vendar so se odločili za 
predstavitev programa in začenjajo z njegovo uporabo.  
 
Anton Janca je zanimalo koliko se poveča administracija pri računovodstvu glede na vnos 
podatkov. 
 
Miha Pantelič je dejal, da so klubske excel tabele posredovali Portalu in so bile vnešene z 
njihove strani. Nove podatke vnaša klub sam sproti.  
 
Predstavnik programa je povedal, da je podatke za plačila je potrebno ročno vnesti.  Sklic se 
določi za vsakega igralca posebej. Položnica v scan obliki se pošlje na mail naslovnika.  
 

Ad 3. 
 
Predsednik Združenja je predstavil prisotnim potek oz. pregled dogajanja v  sodniški 
organizaciji. 
- Predsedstvo RZS je ustanovilo komisijo, ki bi pregledala stanje v sodniški organizaciji; 
- Eden od članov komisije je bil Andrej Juratovec; 
- Odstopil je od vseh funkcij, tudi iz članstva v komisiji.  Tako je bila izgubljena priložnost, 

da bi prenesel svoje delo in izkušnje na ostale člane komisije. 
- RZS je z njim prekinila sodelovanje; 
- Predsedstvo RZS ustanovilo sodniško komisijo za obdobje enega leta. 
 

Predsednik je povzel zapis pravilnika lige z navedbo organov in njihovih zadolžitev. Po 3. 
členu RZS v okviru svoje organiziranosti prenaša na Združenje pristojnosti za organiziranje in 
vodenje tekmovanja v 1. A DRL – moški. Predlagal je, da Združenje sprejme sklepe, na osnovi 
katerih bo delo organov tega Združenja potekalo čimbolj kvalitetno.  

V razpravi so prisotni med drugim govorili: 

- o prenehanju pogodbe med RZS in strokovnim sodelavcem g. Juratovcem so bili obveščeni 
preko medijev; 

- komunikacija o stanju v sodniški organizaciji bi lahko bila boljša, v izogib različnim 
tolmačenjem; 
tekmovanje je pred vrati; 

- sojenje pod pod vodstvom g. Juratovca je bilo pošteno in z njegovim delom so bili 
zadovoljni; 

- pojavlja se dvom o pravičnosti sojenja vnaprej in bojazen, da bodo klubi padli v kolesje 
sodnikov, ki bodo določali prvenstvo; 

- sodniška organizacija mora delovati za eno vrednoto, tj. zaupanje; 
 



 

 

- podpirajo in pozdravljajo odločitev predsedstva in upajo, da bo ustanovljena komisija 
nadaljevala pozitivne zadeve od prej ; 

- vsi člani komisije jim niso povšeči, vendar jim je treba dati čas, da pokažejo in jih 
prepričajo; 

- pozdravljajo izobraževanje sodnikov, mladih sodnikov, kakovostno sojenje; 
- Združenje naroča storitev in zato tudi pričakuje poštenje, kvalitetno delo; 
- Združenje bo določilo ali bo delegiranje ali žreb; 
- Združenje bo, kot je v pravilih napisano, imelo osebo z imenom in priimkov, ki bo 

odgovorna za sodnike. 
 

Predsednik je menil, da se mora tekmovanje izvršiti legano kljub časovni stiski, zato 
predlaga, da Združenje podeli začasni mandat za sojenje vodji tekmovanja.  
Medtem se ustanovi delovna skupina 3 do 5 članov, ki pripravi kandidacijski postopek. 
Izpeljava kandidacijskega postopka, predstavitev kandidatov in glasovanje o končni osebi.  
 

V kratki razpravi so govorili o različnih pogledih na strokovnega sodelavca za sodnike: 

- združenje strokovnega sodelavca ne potrebuje: 
- komisar je tisti, ki delegira sodnike in poskrbi, da v primeru analize le to naredi sodniška 

komisija; 
- potrebno se držati Pravil Združenja, predsedstvo je izvolilo komisijo nasprotno pravilom 

Združenja, z razmišljanjem nasprotnim Pravilom rušimo naš sistem; 
- funkcija strokovni sodelavec za sodnike je bila postavljena z namenom in ni združljiva s 

funkcijo komisarja oz. vodjo tekmovanja; 
- predlog za strokovnega sodelavca Iztok Pirc; 

 
Anton Janc je  predlagal, da klubi  predlagajo svojega kandidata do torka, 5. 9. 2017. Na seji 
14. 9. 2017 se kandidati predstavijo. Pisno predstavitev pošljejo do ponedeljka pred sejo.  

Predsednik Združenja je še enkrat opozoril, da je potrebno za določitev strokovnega 
sodelavca obvezno izvesti kandidacijski postopek.  

Predstavniki Združenja so glasovali o začasni osebi, ki bo nominirala sodnike. Predlagana sta 
bila Iztok Pirc in vodja tekmovanja Aleš Jug. Klubi, ki podpirajo Pirca so se izjasnili, da v 
primeru premajhnega števila glasov zanj, podprejo vodjo tekmovanja.  

SKLEP: Začasno opravlja naloge glede nominiranja sodnikov vodja tekmovanja Aleš Jug do 
naslednje seje, ki bo 14. 9. 2017. 
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
Ad 4. in 5. 
 
Predstavniki klubov so pred začetkom seje oddali predlagano listo sodnikov in delegatov, na 
kateri so označili sodnika ali delegata katerega ne želijo na listi.  
 
Matej Avanzo je prosil, da se zapise v zapisnik naslednje; 
RK Gorenje Velenje se vnaprej odpoveduje glasovanju za nekakšno »črno listo«, saj zaupamo 
v delo RZS in njenih  pristojnih organov in hkrati menimo, da ni naša naloga, da ocenjujemo, 
kdo je neprimeren. Imamo pa pravico na to ob konkretnih situacijah, napakah ali indicih 
opozoriti.  



 

 

 
SKLEP: Potrdi se predlagana sodniška lista Lige NLB za tekmovalno sezono 2017/2018. 
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
S predlagane liste delegatov so predstavniki klubov s šestimi (6) glasovi Požežnik in petimi (5) 
Krašna izvzeli oba delegata iz liste.  
 
SKLEP: Potrdi se popravljena lista delegatov lige NLB za tekmovalno sezono 2017/2018. 
Sklep je bil sprejet (11 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN). 
 
Ad 6. 
 
Goran Cvijić je seznanil klube, da je v okviru programa Sports – Portal.si  možnost nadgradnje 
programa_postavitev kamere v vse prvoligaške dvorane, snemanje on line. Kamera snema iz 
stropa in naredi tudi statistiko.  
Glede prenosov tekem na Sportklubu, prednost imajo dvorane z optičnim kablom (KP, MB). 
 

Ad 7. 
 
Proste vstopnice je v nekaterih dvoranah potrebno zamenjati na blagajni (Celje, Koper...) 
 
Aleš Jug je razdelil prisotnim proste vstopnice in time out označbe. 
 
 Seja se je končala  ob 20:15. 
 
Zapisala: Agata Ahdali 
 
 

         Predsednik Združenja Lige NLB 
                          Vianej Višnjevec, l. r.                                         
 
 
 
 
 
 
 
       


