
  

 

 
 

ZAPISNIK 1.SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2017/18 – 2018-19),  

ki je bil v sredo 1.2.2018 v prostorih RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana, z začetkom ob 17.uri 

 

Prisotni: Marjan Potokar - predsednik, Konrad Božeglav - član, Jaka Keše - član, Jani Klemenčič - član, 

Jernej Rantah - član; Vili Ban – član, Milija Tomšič - članica 

Odsotni:, Benjamin Zbičajnik - član, Benjamin Teraš – član (odsotnost sta opravičila) 

Ostali prisotni: Goran Cvijič – generalni sekretar RZS, David Sok – predstavnik Komisije za sojenje, 

Goran Debelak – komisar TM 

Sejo je odprl in vodil predsednik ZRKTM g. Marjan Potokar. Pozdravil je prisotne in prešel na dnevni 

red.  

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka predsedstva ZRKTM. 
2. Pregled sklepov Združenja ženskih rokometnih klubov (ZŽRK).  
3. Pregled prispelih predlogov o preoblikovanju kadetske lige. 
4. Razno. 

Ad1. 

Marjan Potokar je povzel zapisnik prejšnje seje in ga je dal v potrditev.  

SKLEP: Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

Ad2. 

Komisar lige je prisotne seznanil, da se na zadnjem Združenju ženskih rokometnih klubov ni 

sprejemalo sklepov, temveč se je oblikovalo zgolj predloge, kako naj bi se tekmovalo v naslednji 

sezoni. Sami sklepi se bodo dokončno oblikovali in potrjevali na naslednjem sestanku ZŽRK.   

Ad3. 

Marjan Potokar je povzel vse prispele predloge, razmišljanja in pripombe. Odprla se je konstruktivna 

razprava,, kjer je vsak član predsedstva zavzel svoja stališča. Po razpravi je predsetvo izluščilo nekaj 

opornih točk, katere so izpostavili člani v razpravi:  

- Število tekem v kadetski kategoriji je občutno preveč, saj najboljše ekipe igrajo po 30 tekem v 

sezoni samo v tej kategoriji, najboljši igralci nastopajo še v mladinski kategoriji, kak 

posameznik pa tudi v članski konkurenci 



  

 

- V kolikor bi prišlo do preoblikovanja sistema v kategoriji kadetov, bi bilo smiselno razmišljati o 

preoblikovanju, tudi v kategoriji SDA in SDB, saj je tudi tukaj število odigranih tekem zelo 

podobno, v kolikor so skupine polne tudi te dve kategoriji prideta do 30 tekem v sezoni. 

Preoblikovanje bi bilo smiselno tudi zaradi dvojnih programov. 

- Zaradi števila tekem, je tekmovalni koledar zelo poln in so fantje zasedeni od sredine 

septembra vse do druge polovice maja in velikokrat lahko povzroči prenasičenost pri fantih, 

želja je da so fantje prosti ob praznikih in v času počitnic. 

- Ob natrpanem urniku, je težko umestiti tudi kvalifikacijske tekme (turnirje). 

- Prehitra delitev na 1. in 2. kadetsko ligo bi lahko pomenila še večje razlike med boljšimi in 

slabšimi klubi in s tem posledično tudi še večje razlike med igralci, kljub vsemu smatramo da 

je v tej kategoriji potrebno zagotavljati množičnost, s kater se lahko kasneje izlušči tudi večjo 

kvaliteto. 

- V kolikor bi se klubi odločili za 1. in 2. kadetsko lige, more biti obvezno odprtega tipa, tako da 

imajo pred sezono vse ekipe teoretične možnosti osvojitve državnega naslova (pred sezono bi 

se odigrale kvalifikacijske turnirje za uvrstitev v 1. kadetsko ligo… 

Na podlagi sklepov se je predsedstvo odločilo da klubom v glasovanje ponudi tri predloge: 

- Predlog A – OBSTOJEČI SISTEM (brez sprememb) 

- Predlog B – OBSTOJEČI SISTEM Z MODIFIKACIJAMI 

Predtekmovanje bi se odigralo po obstoječem sistemu, nato bi se formirale 4 polfinalne (četrtfinalne) 

skupine s po 4 ekipami. Odigralo bi se vsak z vsakim 6 krogov, nato bi se po dve polfinalni skupini 

združili. Primer: 

Prvi dve moštvi iz polfinalne skupine A, bi se združila s 1. in . ekipo iz skupine B, rezultata z 

medsebojnih tekem se prenašata, tako da bi v tem delu odigrali še 4 tekme. Te ekipe bi se tako 

potegovala za mesta 1. -8. Po enakem ključu bi se združila tudi 3. in 4. uvrščena iz skupine A in B (te 

ekipe bi se potegovale za mesta 9.-16. do enake združitve bi prišlo v skupini C in D. Po zaključenem 

drugem delu bi se odigralo zaključne turnirje, enako kot sedaj: 1-4, 5-8, 9-12 in 13-16. 

Kaj prinaša sistem: 

- Ne posega se bistveno v obstoječi sistem. 

- Še vedno se v polfinale oz četrtfinale uvršča 16 ekip, tako kot sedaj. 

- V polfinalu bi se po novem sistemu odigralo 10 krogov in ne 14 kolikor jih ponuja obstoječi 

sistem, s tem bi pridobili 4 proste vikende več, kar bi omogočili mirno izpeljavo kvalifikacij in 

da so fantje v času šolskih počitnic in praznikov prosti. 

- S skupnega števila 30 tekem bi tako prišli na 26 tekem, kar predsedstvo nekako ocenjuje kot 

optimalna količina tekem. 

 



  

 

- Predlog C – Delitev kadetske lige na 1. in 2. ligo 

Delitev na prvo in drugo kadetsko ligo, predlog ki ga je v pretekli sezoni posredoval Jani 

Klemenčič. V prvi kadetski ligi bi nastopalo 16 ekip, ostale prijavljene ekipa pa v 2 kadetski ligi. 

Izsek predloga: 

 
Prva liga vzhod 8 ekip 

Prva liga zahod 8 ekip 

Druga liga vzhod 8 ali 9 ekip 

Druga liga zahod 8 ali 9 ekip 

 

 

V vseh štirih ligah bi se igralo po dvokrožnem ligaškem sistemu nekje od sredine septembra, do konca 

januarja.  Vsaka ekipa bi torej odigrala 16 tekem. 

 
V drugem delu sezone, bi se formirale nove skupine znotraj prve in druge lige: 

 

Prva liga za uvrstitev od 1. – 8. mesta Ekipe od  1. – 4.mesta prve lige vzhod 

Ekipe od 1. – 4.mesta prve lige zahod 

Prva liga za uvrstitev od 9. – 16. mesta Ekipe od 5. – 8. Mesta prve lige vzhod 

Ekipe od 5. – 8.mesta prve lige zahod 

Druga liga za uvrstitev od 17. – 24. mesta Ekipe od 1. – 4.mesta druge lige vzhod 

Ekipe od 1. – 4.mesta druge lige zahod 

Druga liga za uvrstitev od 25. – 32. mesta Ekipe od 5. – 8.mesta druge lige vzhod 

Ekipe od 5. – 8.mesta druge lige zahod 

 

Ekipam, ki bi se uvrstile v iste skupine (naprimer 1.-4.mesta prve lige vzhod), bi se rezultati iz prvega 

dela upoštevali tudi v drugem delu. Tako bi v drugem delu odigrali še osem tekem z ekipami, ki so se 

uvrstile v to ligo, tako bi dobili 24 tekem v sezoni.  

Za naslov prvaka bi lahko odigrali še finalni turnir, prvih štirih ekip po pokalnem sistemu.  

 

Ekipe, ki bi se na koncu državnega prvenstva uvrstile na mesta od 1 – 8, bi avtomatsko obdržale 

status prvoligaša tudi v prihodnji sezoni. Vse ostale ekipe, pa bi konec meseca maja ali v začetku 

junija igrale kvalifikacijske turnirje za uvrstitev v prvo ligo –  za 8 mest.  

SKLEP: Predsedstvo se je odločilo, da enotno podpira predlog B, katerega bi predlagalo, da bi ta 

sistem obveljal tudi v kategoriji SDA in SDB. Podane predloge naj se klubom pošlje v 

korespondenčno potrditev.  

 
Ad4. 
 
Tudi predstavnik Komisije za sojenje g. David Sok je podprl predlog o zmanjšanju števila tekem v 

omenjenih kategorijah, saj je mnenja da je tekem vsekakor preveč in je tudi težko na vseh tekmah 

zagotoviti kvalitetno sojenje. Dotaknil se je problematike glede prestavljenih tekem. Največ težav 

povzročijo tekme, ki so prestavljene po delegiranju, saj se s spremembami lahko podre celotno 

delegiranje, za katerega je včasih potrebno tudi do 8 ur dela.  



  

 

Povedal je tudi, da se je na razpis Rokometni sodnik začetnik prijavilo 28 sodnikov po celi Sloveniji in 

da je izobraževanja že v zaključni fazi. Nekateri sodniki začetniki so sodili že svoje prve tekme, prosil je 

za maksimalno strpnost do novih sodnikov.  Tudi v letošnjem letu bodo nadaljevali z razpisi, tako da bi 

v najkrajšem možnem času, čim bolj zapolnili manko sodnikov. Še enkrat je pozval prisotne, da naj se 

klubi čim bolj angažirajo, pri iskanju primernih kandidatov in jih osnovno usmerijo. 

Potokar je prebral nepreklicno odstopno izjavo Benjamina Zbičajnika – član. Benjamin je bil 

predstavnik Vzhodne regije, zato bo potrebno na tem delu izbrati novega kandidata.  

Ob zaključku sestanka se je predsedstvo dotaknilo še nastopa članske reprezentance na Hrvaškem, 

sam nastop naše reprezentance so ocenili kot uspešen in da smo zasluženi za ta rezultat tudi v TM. 

Generalni sekretar je zaključil sestanek s stavkom: Temelj vsega je TM.   

Sestanek smo zaključili ob 19:35 uri 
 
 
         Marjan Potokar 

         Predsednik ZRKTM 

Zapisnikar: Goran Debelak 

   

 


