ZAPISNIK SESTANKA PRED ZAČETKOM POMLADANSKEGA
DELA SEZONE 2017/2018 OLMN
V sredo 28.3.2018 je potekal sestanek vodij ekip OLMN na travi v prostorih Rokometnega
društva Šmartno 99.
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Dogovor o organiziranosti in nadaljevanju tekmovanja v OLMN
3. Zaključni turnir OLMN
4. Razno
Prisotni: Gas Bar ŠD Lik, Jang bojs, ŠD Dole, Yu team, ČDTZ, ŠD Janče Vet., Picerija pr
Buric, ŠD Janče, ŠD Prežganje, ŠD Sava, KŠD Vel.Štanga, Omahen transport, ND Sokoli,
Log Utd., ZL/Carglass Vet., Saletrans&Timvalores, Liberga,, Jang Bojs, Kavarna pri mostu,
ŠD Hotič, Jesenje
Odsotni: Sobrače, Kandidati, ŠD Sava Vet., ŠD Polšnik, FC Janče Utd., ŠD Hotič Vet., ŠD
Situla Vače, ŠD Polšnik Vet.,
ad1)
V uvodu je vodja tekmovanja g. Matjaž Aškerc pozdravil prisotne ter predstavil dnevni red. ki
je bil soglasno sprejet.
ad2)
Po uvodnih besedah predsedujočega je sledila razprava Davida Šinkovca ter pritožbe glede
neevidentiranega zapisnika pred začetkom jesenskega dela tekmovanja ter posledično
vloženega bonusa ekipe Zg. log Vet. Vodja tekmovanja je pojasnil razloge za očitano ter
povedal, da se bonus ekipi ne bo upošteval ter, da bo tekma odigrana v nadomestnem
terminu. Poudarjeno je bilo, da je bil na sestanku pred jesenskim delu sezone sprejet sklep, da
se liga igra tudi ob petkih, a ne pred 18. uro, razen ob soglasju obeh ekip.
Sledila je razprava o organiziranosti in vodenju lige v prihodnji sezoni. Ker konkretnih
predlogov ni bilo, je bilo dogovorjeno, da se 23.4.2018 skliče ponoven sestanek vodji, kjer bi
dogovorili nadaljnje organiziranje in vodenje lige. Omenjeni datum naj bi bil tudi rok za
oddajo predlogov na obravnavano temo. Bilo je podanih kar nekaj predlogov o nadaljnji
organiziranosti (športno društvo, zveza društev,…). Ponujena je bila pomoč vodji lige, da se s
sodelovanjem predstavnikov lig ustanovi iniciativni odbor za ustanovitev društva, kot
krovnega organa lige.
ad3)
Predsedujoči je k tej točki podal uvod ter predstavil prispele prijave (Gas Bar ŠD LiK, ŠD
Janče, YU team) ter zgodovino zaključnih turnirjev. Glede na dejstvo, da je ekipa YU teama,
izmed kandidatov nazadnje organizirala turnir, je bil med ostalima kandidatoma izveden
žreb, pri katerem je ekipa Gas Bar ŠD LiK-a dobila 11 glasov, ekipa ŠD Janč pa 4 glasove ter
tako dobila izvedbo zaključnega turnirja, ki se bo izvedel v vikendu med 15. in 17.6.2018.
Sledila je še razprava o zaključnem turnirju veteranske lige, kjer je bilo ugotovljeno, da
interes ekip obstaja, ampak nikoli ne pride do končnega dogovora. Na predlog
predsedujočega je bilo zaključeno, da se o tej temi razpravlja na prihodnjih sestankih ter
poišče rešitev za organiziranje zaključnega turnirja tudi v tej kategoriji tekmovanja.

ad4)
V tej točki je bilo ponovljeno nekaj dejstev o upoštevanju in spoštovanju pravil igranja in
obnašanja v ligi OLMN, tako s strani vodstva lige kot tudi s strani sodelujočih ekip.
Izpostavljena je bila problematika sanacije igrišč oziroma gostovanja teh ekip. Dogovorjeno
je bilo, da v duhu »fair playa«, ekipi dosežeta medsebojni dogovor. O denarnem nadomestilu
ekipe niso želele glasovati.
Izpostavljen je bil primer KŠD Velika Štange, ki je v predstavljenem primeru vedno našla
rešitev v duhu športnega delovanja in sodelovanja med ekipami v ligi. Omenjeni primer naj bi
bil tudi vodilo ostalim ekipam v podobnih situacijah.
Zaradi praznika ter kar nekaj prestavljenih tekem v terminu 28.4. in 29.4. se ekipam ob
dogovoru z nasprotno ekipo, ponudi prestavitev brez upoštevanja bonusa, v termin med 23.4
in 26.4.2018.
Šmartno pri Litiji, 14.4.2018
Zapisal:
Matjaž Aškerc

