
  

 

 

 

 

 

 

 
ZAPISNIK 3. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2017/18 – 2018-19),  

ki je bil v torek 13.3.2018 v prostorih RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana, z začetkom ob 17.30 uri 

 

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

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

Ostali prisotni: Goran Cvijič – generalni sekretar RZS, 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 2. sestanka predsedstva ZRKTM. 
2. Pregled rezultatov korespondenčne seje in končna potrditev tekmovalnega sistema v sezoni 
2018/19 
3. Razno. 

Ad1. 

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

SKLEP: Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

Ad2. 

Pregled zapisnika korespondenčne seje je povzel Komisar lige Goran Debelak. Marjan je izrazil 

zadovoljstvo, da so člani združenja na konferenci v veliki večini podprli predlog predsedstva ZRKTM. 

Predsednik je izrazil željo, da bi novi sistem obveljal vsaj nekaj sezon in stopi v veljavo že v sezoni 

2018/19. 

SKLEP: Zapisnik je bil soglasno sprejet in s tem je potrjen tudi nov sistem tekmovanja v sezoni 

2018/19 v kategoriji kadetov, starejših dečkov A in B.  

Ad3. 

Pod točko razno se ni sprejemalo sklepov, prisotni so se dotaknili nekaterih tem, o katerih bi se bilo 

smiselno pogovarjati na naslednjih sejah.  

 Marjan Potokar je prisotne seznanil, da je bil večkrat deležen vprašanja, če bi bilo smiselno ukiniti 

osebno igro na posameznem igralcu (5+1) ali samo delno – primer mogoče en polčas. 



  

 

 

 

 

Benjamin Teraš – je podal pobudo o prenovi sistema in načina igranja pri mlajših dečkih, da bi se 

igralo globoke obrambe, da bi se igralo turnirje, da ne bi bili zasedeni vse vikende. Mogoče bi bilo 

smiselno organizirati tekmovanje v kategoriji MDA in MDB izmenično po vikendih, en vikend MDA – 

naslednji MDB. 

Jani Klemenčič je predlagal, da bi bilo smiselno se pogovoriti v velikosti žoge v kategorijah kadetov 

(velikost 2) in SDB (velikost 1,5). 

Keše pravi da bi bilo smiselno na klube apelirati da bi imeli večjo bazo in ne toliko gledati na rezultat, 

zlasti v najmlajših kategorijah, s tem bi več otrok igralo in tako bi imeli več zadovoljnih otrok, 

posledično večjo bazo in boljšo selekcijo. 

Rantah podal mnenje glede globokih obrambe (boljša preglednost, bolj igralne, pomanjkanje strel od 

daleč).  

Sestanek je zaključil generalni sekretar g. Cvijič, povedal je da je priprava na mladinsko Evropsko 

prvenstvo v Celju v polnem teku in da Slovenija dobila organizacijo Evropskega prvenstva za kadetinje 

2019.  

 

Sestanek smo zaključili ob 18:35 uri 
 
 
         Marjan Potokar 

         Predsednik ZRKTM 

Zapisnikar: Goran Debelak 

   

 


