
  

 

 
 
 
 
 
 

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

ki je bil v sredo 6.12.2017 v prostorih RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana, z začetkom ob 16.uri 

 

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

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

Odsotni:, Benjamin Zbičajnik - član, (odsotnost je opravičil) 

Ostali prisotni: Nina Tomić - disciplinska sodnica, Iztok Pirc – predstavnik Komisije za sojenje, Aleš Jug 

- predstavnik 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. Predstavitev novega vodstva in izvolitev podpredsednika. 
2. Potek dosedanjega dela sezone 2017/18. 
3. Pričetek tekmovanj v drugem delu prvenstva. 
4. Kadetska liga v sezoni 2018/19. 
5. Razno. 

Ad1. 

Marjan Potokar je predstavil vse nove in stare člane predsedstva ZRKTM. Prisotne je seznanil, da je 

bila v preteklosti praksa, da je podpredsednik eden izmed članov, ki prihajajo iz ženske kategorije. 

Milija Tomšič je na mesto podpredsednika predlagala Jerneja Rantaha. Na podlagi predloga je bil na 

mesto podpredsednika soglasno potrjen Jernej Rantah. 

Ad2. 

Disciplinska sodnica ga. Nina Tomić je ustno predstavila poročilo. Povedala je da je v jesenskem delu 

prvenstva obravnavala zgolj 1 kršitev discipline, ki  se je nanašala na tekmovanje mladih. Povedala je, 

da je bila za omenjeno kršitev izdana odločba in bila tudi zaključena.  Z zadovoljstvom je ugotovila, da 

disciplinskih kršitev iz leta v leto bistveno manj in da je bil v tej smeri narejen velik korak naprej. 

Izrazila je željo, da bi bil tudi spomladanski del prvenstva v tekmovanju mladih tako miren. Vsem 

skupaj pa mora biti to vzpodbuda in smernice za vnaprej. 

Komisar lige je disciplinsko sodnico dopolnil in vse prisotne seznanil, da je tik pred sestankom 

posredoval tri prijave v disciplinski postopek, saj je na eni izmed tekem prišlo do pretepa. V  



  

 

 

 

 

nadaljevanju je komisar povzel dogajanje v jesenskem delu prvenstva. Povedal je, da je tekmovanje v 

predtekmovalnih skupinah teklo dokaj nemoteno. Izpostavil je problem prestavljenih tekem, kar nekaj 

jih je bilo zaradi izrednih odpovedi upraviteljev dvoran ali zaradi prenove same dvorane (Metlika, 

Ormož). Segmentu prestavljenih tekem bo potrebno nameniti veliko pozornosti v pomladanskem delu, 

saj izkušnje kažejo, da je običajno v tem delu zaznati znatno povečanje prestavljenih tekem. Pohvalil 

pa je klube, da je bil letos narejen velik korak pri disciplinskih ukrepih, saj je bilo znatno zmanjšanje 

disciplinskih kazni v primerjavi s preteklo sezono. 

Tudi predstavnik Komisije za sojenje g. Iztok Pirc se je dotaknil 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 izobraževanja za njih že potekajo. Tudi v letu 2018 bodo nadaljevali z razpisi, tako da bi v 

najkrajšem možnem času, čim bolj zapolnili manko sodnikov. Predlagal je, da se tudi klubi čim bolj 

angažirajo, pri iskanju primernih kandidatov in jih osnovno usmerijo. Na spodnji povezavi ima 

Komisija za sojenje nekaj tiskanega gradiva in tudi videoposnetkov o raznih situacijah, katere 

predlaga, da se bi jih pregledal tudi vsak trener: 

- http://www.rokometna-zveza.si/si/tekmovanja/zdruzenja/588 

 

Milija Tomšič je izpostavila, da je tudi v mlajših kategorijah MDA in MDB (tako pri fantih kot pri 

dekletih) kaka tekma bolj pomembno oz večjega naboja in da bi bilo potrebno, da take tekme sodita 2 

sodnika. 

SKLEP: V kolikor domača ekipa pri najavi tekme (MDA in MDB) smatra, da je zahtevnost nekoliko 

večja, naj navede da za omenjeno tekmo želi 2 sodnika. (Sklep soglasno sprejet.) 

SKLEP:  Klube je potrebno ŠE ENKRAT obvestiti, da spoštujejo 16.1. točko Propozicij tekmovanja 

mladih, da se držijo rokov pri najavi domačih tekem, predvsem pa da o terminu obvestijo tudi 

nasprotni klub, saj bi se s tem lahko izognili marsikateri prestavitvi. (Sklep soglasno sprejet.) 

IZSEK IZ PROPOZICIJ: 16.1 Ekipa, ki je organizator tekem ali turnirja je zaželeno da 10 (deset) dni pred 

tekmo (turnirjem) sporoči sodelujočim ekipam in komisarju tekmovanja na katerem igrišču, ob 

katerem času ter dnevu se bo odigrala tekma (turnir). Spremembe so nato možne samo do ponedeljka 

(pred vikendom igranja) do 10 ure. 

 



  

 

 

 

 

Ad 3. 

Komisar tekmovanja mladih je predstavil okvirni koledar, po katerem naj bi se polfinalna tekmovanja 

v kategorijah (Kadeti, SDA in SDB) pričela v vikendu 13./14.1.2018. Po daljši razpravi, z upoštevanjem 

vseh argumentov (začetek članskega EP v Zagrebu – ogled, da se fantom ob natrpanem urniku med 

prazniki, lahko nameni nekaj prostih dni, da se lahko mirno izpelje kvalifikacije…. Sprejelo naslednja 

sklepa: 

SKLEP: Polfinalna tekmovanja (KADETI; SDA in SDB) se pričnejo v vikendu 20./21.1.2018, 

kvalifikacijske tekme in turnirje je potrebno odigrati med 6.1.2018 in 13.1.2018. (Sklep soglasno 

sprejet.) 

SKLEP: 12 krog se igra v vikendu 28./29.4.2018, če bo katera ekipa imela težave s sestavo ekipe, ker je 

to čas prvomajskih počitnic naj se tekme odigra pred rednim kolom. (Sklep soglasno sprejet.) 

Ad. 4. 

Marjan Potokar je odprl razpravo glede preoblikovanja kadetske lige v sezoni 2018/2019, že večkrat 

je padla pobuda o prvi in drugi ligi. Prisotni so se strinjali, da so fantje v tej starosti najbolj 

obremenjeni in da odigrajo celo več tekem kot v članski konkurenci, ne da bi se upoštevalo dejstvo, da 

marsikateri kadet igra tudi že za mladince in člane. Izpostavili so tudi dejstva, da je v natrpanem 

urniku marsikatera kadetska tekma nerelavantna , saj so razlike med ekipami včasih zelo visoke 

(primer: 50:13) in da od take tekme nima koristi nobeno moštvo (ne zmagovalno, kot tudi poraženo 

ne). Usmeritev mora biti, da bi kadetska liga kljub delitvi na prvo in drugo ligo ostala odprtega tipa 

(ne kot mladinska liga) in bi še vedno omogočala osvojitev državnega naslova prav vsem prijavljenim 

ekipam pred sezono, primer kvalifikacije pred sezono ali v kaki drugi obliki…. 

Z vidika količine tekem bi bilo smiselno premodificirati sisteme tekmovanja v polfinalu tudi v kategoriji 

SDA in SDB. Jani Klemenčič je ponovno predstavil svoj predlog, s katerim bi se število polfinalistov 

obdržalo 16 s preoblikovanjem bi se odigralo 10 krog in ne obstoječih 14 krogov. Po tem sistemu bi 

pridobili 4 termini, kar pomeni da bi bili fantje lahko prosti kak vikend več, predvsem vse vikende v 

času počitnic. 

SKLEP: Vse klube se pozove, da do 28.12.2017 pošljejo svoje predloge in stališča glede preoblikovanja 

kadetske lige na prvo in drugo ligo, ter preoblikovanja polfinalnih skupin v kategoriji SDA in SDB  na 

mail: goran.debelak@rokometna-zveza.si  . O predlogih se bo razpravljalo na januarski seji. (Sklep 

soglasno sprejet.) 

 



  

 

 

 

 

Ad. 5. 

Predsedstvo ZRKTM je dalo pobudo, da bi se na združenju članskih lig ponovno razpravljalo, koliko 

mladih ekip mora imeti prijavljenih posamezna članska ekipa ne samo za napredovanje, temveč tudi 

za samo nastopanje v določeni članski konkurenci. 

Člani predsedstva so izrazili željo, da se preveri možnost, kako bi se nadgradil infostat, da bi bila 

možna 1. registracija v elektronski obliki, ter da bi se v sistem lahko vnesle slike igralcev in igralk in 

tako izkaznice ne bi bile več potrebne.  

Jernej Rantah je prisotne seznanil, da bo pripravil predlog spremembe tekmovalnih sistemov pri 

dekletih, katere bo predstavil na prvem Združenju ženskih klubov.    

Predsednik združenja je sestanek zaključil z željo, da bi se novo izvoljeno vodstvo vedno zavedalo, 

da s svojo funkcijo zastopajo želje celotne Slovenije in ne zgolj svojega kluba. 

Sestanek smo zaključili ob 19:50 uri 
 
 
         Marjan Potokar 

         Predsednik ZRKTM 

Zapisnikar: Goran Debelak 

   

 


