
  

 

 

 

 
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 
Strokovni odbor (SO RZS) 
 

Zapis 6. seje Strokovnega odbora RZS, ki je bila v sredo, 08.06.2022 ob 13.00 uri  
preko Zooma. 
 
Prisotni člani SO: dr. Marko Šibila, dr. Marta Bon, Slavko Ivezič, Uroš Mohorič, Jure 
Natek 
 
Opravičili: Klemen Luzar, Igor Poklar, predsednik RZS Franjo Bobinac, generalni 
sekretar RZS Goran Cvijić 
 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava prošnje Združenja 2. DRL glede mnenja SO o predlogu o združitvi 
1. B in 2. DRL in razdelitev tekmovanja na vzhod in zahod. 

 
Dr. Marko Šibila je pojasnil, da je sklical sejo SO RZS na željo predsednika 
Združenja 2. DRL Dejana Hreščaka. 

Dr. Marko Šibila je pozval člane SO RZS, da vsak predstavi svoje videnje glede 
predloga Združenja 2.DRL o združitvi 1.B in 2. DRL in razdelitev tekmovanja na 
vzhod in zahod.  

 
SKLEP: Strokovni odbor z omenjenim predlogom ne soglaša, ker v njem ne vidi 
bistvenega napredka v tekmovalnem in razvojnem smislu. Na posameznih nivojih 
tekmovanj naj bi nastopale čim bolj rezultatsko izenačene ekipe, kar bi 
zagotavljalo zanimivost tekmovanja in posledično napredek. Ob predlagani 
združitvi različnih kvalitetnih nivojev tekmovanj bi bile razlike med posameznimi 
klubi prevelike, kar bi negativno vplivalo na napredek tako kvalitetnejših ekip, kot 
tudi manj kvalitetnih. Povečanje razlik bi privedlo do zmanjšanja interesa vseh 
deležnikov vključenih v predlagano tekmovanje.  Z navedenimi prednostmi 
združitve lig s strani klubov 2. DRL lahko le delno soglašamo edino v točki 1. 
 
Ob predpostavki čimprejšnje - takojšnje vzpostavitve sistemov tekmovanja v 
moških članskih državnih ligah na sistem, ki  je bil v veljavi pred »izrednimi COVID 
okoliščinami«  bi se zvišala številčna zastopanost  klubov v 2. DRL ter izenačila 
kvaliteta ekip na posameznih nivojih, kar bi zagotovilo pogoje za optimalno izvedbo 
3. nivojskega tekmovanja. 
 
 

 



  

 

 

 

Za dvig kvalitete posameznih lig ter posledično panoge pa je obvezen sprejem 
sistema licenciranja, ki bi opredelil pogoje za nastopanje na posameznih nivojih 
tekmovanj. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
 
             Predsednik Strokovnega odbora 

         Dr. Marko Šibila 

 

 

Zapisala: Sonja Čotar  

Ljubljana, 09.06.2022 


