
  

    

  
 

 

ZAPISNIK 4.SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2017/18 – 2018-19),  

ki je bil v sredo 16.1.2019 v prostorih RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana, z začetkom ob 16.30 

 

Prisotni: Marjan Potokar - predsednik, Benjamin Teraš – član, Jani Klemenčič - član, Vili Ban – član, 

Milija Tomšič - članica 

Odsotni: Konrad Božeglav - član, Jaka Keše – član, Jernej Rantah - član (odsotnost so opravičili) 

Ostali prisotni: Goran Cvijič – generalni sekretar RZS, Uroš Mohorič  – direktor reprezentanc, Goran 

Debelak – komisar TM 

Sejo je odprl in vodil predsednik ZRKTM g. Marjan Potokar.  V pozdravnem nagovoru je prisotne 

seznanil, da je na tokratni sestanek povabil tudi g. Uroša Mohoriča, z namenom da predstavi 

novosti in usklajevanja med RZS, OKS in ostalimi panožnimi zvezami predvsem z vidika novega 

Zakona o športu. Predsednik je prešel na dnevni red. 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 3. seje ZRKTM 

2. Potek dosedanjega dela sezone 2018/19 

3. Pričetek tekmovanj v drugem delu prvenstva 

4. Razno 

 

Ad1. 

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

SKLEP: Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

Ad2. 

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

predtekmovalnih skupinah teklo dokaj nemoteno. V kategorijah mladinci (2.liga), kadeti, SDA in 

SDB se je predtekmovanje že zaključilo, ravno tako pa so ekipe že odigrale kvalifikacijske turnirje in 

tekme za popolnitev četrtfinalnih skupin. MDA in MDB bodo s tekmami v predtekmovanju zaključili 

v mesecu februarju in sicer pred zimskimi počitnicami. Izpostavil je problem prestavljenih tekem, 

katerih se v celoti ne da zajeziti (prenova dvorane, mednarodni turnirji, reprezentančne akcije…). 

Komisar je predlagal, da bi bilo smiselno poizkusiti s predlogom iz preteklosti, da se posamezni 



  

    

  
 

 

klub omeji na število prestavljenih tekem. 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. Disciplinskih kazni v primerjavi s preteklo sezono ostaja na 

podobni ravni v enakem časovnem obdobju, večjih izgredov ni bilo zgolj posamezni prijavljeni 

premeri igralcev in trenerjev. 

 

SKLEP:  

Predsedstvo je sprejelo pobudo, da bi v sezoni 2019/20, klube ki po objavljenem delegiranju z 

neupravičenih razlogov prestavijo tekmo, sankcioniralo z denarno kaznijo. 

Ad3. 

Komisar je predstavil tekmovalni koledar v pomladanskem delu prvenstva. Pri pripravi koledarja so 

bile upoštevane vse želje iz preteklih let (četrtfinalno tekmovanje se ne prične pred tretjim 

vikendom v mesecu januarju, prosti termini v času počitnic in praznikov). Četrtfinalno tekmovanje 

se prične v prihajajočem vikendu in se zaključi v sredini marca. Prisotne je seznanil s problematiko 

zgoščenosti praznikov in pomanjkanju prostih vikendov: 

Velika noč: 20./21.4. 

Prvomajske počitnice: 27./28.4. – 4./5.5. 

 Predsedstvo je pozval k odločitvi ali naj se polfinalne tekmovanje zaključi (KD, SDA in SDB) v 

vikendu 13./14.4. in bodo fantje en mesec prosti do zaključnih turnirjev ali naj se polfinalno 

tekmovanje potegne v mesec maj 11./12.5. in bo nato zgoščenost zaključnih turnirjev večja. 

SKLEP: Predsedstvo je sprejelo sklep, da se polfinalno tekmovanje v omenjenih kategorijah 

potegne v mesec maj 11./12.5. in razpiše naslednje datumom za zaključne turnirje: 

- MDA 11./12.5 

- SDA in MDB 18./19.5 

- KD in SDB 25./26.5. 

 

Uroš Mohorič je opozoril, da igralci, ki nastopajo v kadetskem nivoju tekmovanja so v fazi rasti ter 

razvoja motoričnih sposobnosti. Z vidika velikosti dlani ter moči rok ter ramenskega obroča večini 

od njih žoga s katero se tekmuje na članskem nivoju povzroča omejitven dejavnik pri izvajanju 

tehničnih elementov ter uspešnemu igranju rokometa. V skladu z mednarodno prakso se predlaga 

pri moški kadetski kategoriji velikost žoge št. 2. 

 

Sklep: Tekmovanja v moški kadetski kategoriji (v sezoni 2019/2020) se igrajo z velikostjo žoge 

št. 2. 

 



  

    

  
 

 

Ad.4. 

 

Predsednik je k razpravi in pojasnilom v zvezi z Zakonom o športu povabil Uroša Mohoriča, ki je 

prisotnim predstavil novosti in usklajevanja med RZS, OKS in ostalimi panožnimi zvezami predvsem 

z vidika novega Zakona o športu. 

 

a.) Veljavni Zakon o športu opredeljuje kompetence strokovnih delavcev v športu. Od sezone 

19/20 bosta v Sloveniji dve stopnji usposobljenosti strokovnih delavcev (strokovni delavec 

1, ki lahko izvaja in spremlja proces športne vadbe ter strokovni delavec 2, ki lahko 

načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe). Posledično bo vsak klub 

potreboval trenerja, ki ima 2. stopnjo strokovne usposobljenosti ali strokovno izobrazbo in 

celoten nabor kompetenc, ki bo odgovoren za strokovno delo mlajših starostnih kategorij 

– »strokovni vodja mladinskega pogona«. Vsem trenerjem, ki imajo iz preteklosti 

pridobljeno 3. stopnjo usposobljenosti bo dodeljena 2. stopnja. Vsem trenerjem, ki imajo 

iz preteklosti pridobljeno 2. stopnjo bo dodeljena 1. stopnja. Vsi, ki imajo iz preteklosti 

dodeljeno 1. stopnjo bodo primorani opraviti do usposabljanje ali pa jim bodo 

kompetence odvzete.   

Strokovna usposobljenost ali izobrazba je zahtevana za vse nivoje ter starostne kategorije 

delovanja v športu vključno z mini rokometom. 

 

Seznanitev: Vsak klub, ki želi nastopati v tekmovanju za Državno prvenstvo v sezoni 2019/2020 

bo moral imeti »strokovnega vodjo mladinskega pogona« z vsaj 2. stopnjo strokovne 

usposobljenosti ali strokovno izobrazbo skladno z ZŠpo-1. 

 

b.) Na nacionalnem nivoju prihaja do spremembe Pravilnika o registraciji in kategorizaciji 

igralcev v delu, ki opredeljuje nadomestila za vzgojo igralcev. Do nadomestila za vzgojo 

igralcev so opravičeni klubi ob prehodu igralca, ki izkazuje določeno kvaliteto oz. potencial 

v drug klub. Kvaliteta oz. potencial je opredeljen z več kriteriji med katerimi je tudi starost 

igralca ter nivo tekmovanja v katerem nastopa selekcija kluba za katero bo igralec 

nastopal. Posledično morajo vse NPŠZ urediti tekmovalne sisteme za starostne kategorije 

nad 15 let v vsaj dvonivojske (vsaj 1. in 2. liga na članskem, mladinskem in kadetskem 

nivoju). 

Pravilnik stopi v veljavo z tekmovalno sezono 19/20. 

 

SKLEP: Zapisniku je potrebno priložiti sistem 1. in 2. kadetske lige ter sistem rangiranja 

ekip v 1. in 2. Ligo. 

 



  

    

  
 

 

Seznanitev: Klube se seznani z sistemom tekmovanja v kadetski ligi od sezone 19/20 

naprej in se jih pozove k eventuelnim dopolnitvam oz da v 14 dneh (od prejema 

zapisnika) pošljejo svoje predloge glede sistema tekmovanja v kadetski ligi in 

rangiranja. 

 

c.) Raziskave so pokazale, da so določeni igralci v mlajših starostnih kategorijah 

preobremenjeni, zaradi prevelikega števila tekem – nastopanje v več kategorijah. Kazalci 

ugotovljenega stanja so poškodbe in prenasičenost igralcev. Predlagal bi, da bi bilo 

potrebno nujno sprejeti sklep, da igralec lahko nastopa izključno za starostno kategorijo, 

kateri pripada ter eno starostno kategorijo višje v kolikor jo klub ima. 

 

Predlagan sklep: Posamezen igralec lahko nastopa v tekmovanju izključno za starostno 

kategorijo kateri pripada ter starostno kategorijo višje v kolikor klub z njo nastopa. 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 18:55. 
 
 
         Marjan Potokar 

         Predsednik ZRKTM 

Zapisnikar: Goran Debelak 

 

 

 


