
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 1.SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je bil v četrtek, 06.02.2020 v prostorih RZS, Leskoškova 9e, Ljubljana, z začetkom ob 17.uri 

 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik, Aleš Hauptman, Blaž Cizej, Borut Hren, 

Jani Klemenčič, Jernej Rantah, Milija Tomšič, Robert Cvikl, Vili Ban. 

Ostali prisotni: Goran Cvijič – generalni sekretar RZS, Goran Debelak – komisar TM 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Predstavitev predsedstva in izvolitev podpredsednika 

2. Poročilo komisarja liga o aktualni sezoni (težave, prestavljene tekme itd.) 

3. Sprememba tekmovanja mlajših dečkov in deklic (uskladitev tekmovanja z zakonom o športu) 

4. Analiza eno-nivojskega kadetskega tekmovanja ter težave mladinskega tekmovanja 

5. Predlogi klubov  

6. Predlog višine tekmovalnih stroškov klubov TM brez članskih ekip (za kadetsko in mladinsko 

selekcijo - sklep Skupščine RZS) 

7. Razno 

 

Ad1. 

Gregor Šuštaršič je pozdravil vse izvoljene člane predsedstva ZRKTM in jim zaželel dobro delo v 

korist vseh klubov.  Še posebej je izpostavil, da si želi transparentnega delovanja združenja, zato je 

tudi izpostavil spletni zvezek, kjer bodo objavljale zadeve s strani predsedstva in širše.  

Po pravilniku ZRKTM se mora izvesti volitve podpredsednika ZRKTM, ki po dogovoru prihaja iz 

ženskih kategorij. Milija Tomšič je na mesto podpredsednika predlagala Jerneja Rantaha, ki ima 

številne izkušnje tudi z reprezentanco.  

SKLEP: Na podlagi predloga je bil na mesto podpredsednika soglasno potrjen Jernej Rantah, 

predstavnik vzhoda (ženske). 

 

Ad2.  

Predsednik je dal besedo komisarju TM in ga prosil, za kratko poročilo o tekmovanju v prvem delu, 

do decembra, glede težav, ki jih ima TM. Komisar TM Goran Debelak je na kratko predstavil prvi del 

tekmovanja. Omeni, da je določen del lig že pričel z drugim delom tekmovanja(kvalifikacije in 

četrtfinalna tekmovanja). Disciplinskih postopkov v tekmovanju mladih ni bilo. Kar se tiče 



  

    
  

 
 

prestavljanje tekem, je zadeva pod kontrolo, saj je veliko manj prestavljanja, morebitna pa se 

odigrajo v doglednem roku. V zadnjem času je zaznati povišanje prestavljanja tekem, ki so posledica 

bolezni igralcev mlajših selekcij. Posledično je med določenimi klubi zaznati nekaj nezadovoljstva. 

Komisar je pojasnil, da se izvaja pritisk na sodnike, na kar je opozorila tudi sodniška organizacija in 

opozorila, da morajo klubi se zavedati, da sodniki so samo ljudje.  

Jernej Rantah je vprašal kaj je glede s prijavo sodnika zoper predstavnika ekipe na tekmi tekmovanja 

mladih, ki naj bi nagovarjal lastne igralke k poškodovanju nasprotnice. Poudaril je je potrebno 

takšen odnos sankcionirat, sploh ker gre to za mladoletne osebe in tekmovanje mladih. Komisar je 

pojasnil, da pozna primer in ga je analiziral in ugotovil, da je prijava zelo krhka, saj je slonela na 

prisluhih oz. »rekla-kazala«, hkrati je bila oseba že kaznovana na tekmi. Na podlagi posvetovanje z 

disciplinskih sodnikom se komisar lige ni odločil za uradno prijavo.  

Glede na temo se je vzpostavila debata, v kateri so sodelovali člani predsedstva. 

SKLEP: Od komisarja TM pričakujemo, da glede na njegova pooblastila v disciplinski postopek 

prijavi vse prejete zadeve ter da preko tedenskih obvestil obvešča vse klube o disciplinskih 

postopih (odločbah) tekmovanja mladih. 

 

Ad3.  

Šuštaršič je predstavil problematiko s tekmovanjem v naslednji sezoni za mlajše dečke in deklice. 

Tekmovanje bo potrebno uskladiti z zakonodajo, ki opredeljuje športnike stare 12. let in več. 

Posledično se mora ukiniti uradno tekmovanje MDB, vsaj v takšni obliki, kot je do sedaj.  Pred 

predsedstvom je združenje prejelo o organiziranosti tekmovanja s strani trenerske organizacije in 

dr. Šibile. 

V debati v kateri so sodelovali vsi člani predsedstva je bilo govora:  

• Tekmovanju v mini rokometu in MDC, Blaž Cizej izpostavi, da ostali športi imajo bolje 
organizirano tekmovanje tudi pri mlajših. Drugi predstavniki (Cvikl, Šuštaršič, Hauptman, 
Tomšič, Hren) izpostavijo, da imajo določeni klubi organizirane lastne turnirje, znotraj 
regije, določeni izpostavijo turnirje znotraj klubske rokometne šole itd. Obvelja mnenje, da 
je tekmovanje dovolj zanimivo za navedene starostne kategorije in se ga ne spreminja. 

• MDB in MDA: Vsi člani predsedstva so predstavili svoje poglede, številni so bili mnenja, da 
imamo tekmovanje dobro organizirano, da bi bilo škoda ga uničiti. V debati je bilo govora 
tudi o t.i. tekmovalnosti otrok, da je to pozitivna stvar, zato so bili člani mnenja, da bi bilo 
tekmovalnost, čeprav neuradno dobro zadržati, vsaj neko predhodno obdobje. Debatirali 
so o prednostih in slabostih turnirskega vs. ligaškega sistema tekmovanja. 

 

  



  

    
  

 
 

Glede na celotno debato predsedstvo predlaga klubom sledeče: 

Tekmovanje MDC: 

• Število igralcev 5+1 

• Obramba: osebna obramba na lastni polovici in conska obramba 1:5. 

• Čas igranja: 2x 12 min, če sta na turnirju 2 tekmi, če so 3 tekme 2x 10 min 

• Način tekmovanja – turnirji regijsko s po 3-4 ekipami, vsaka ekipa 2 tekmi. 

• Turnirji: 5 do 6 turnirjev na leto 

• Rezultat se ne beleži. 

• Sodijo trenerji ali starejši igralci v klubih, tako kot sedaj.  

• Žoga 48 cm – lahko mehka penasta. 

• Evidentiranje: seznam igralcev. 
 

Tekmovanje MDB: 

• Predlog 1: 
o Število igralcev 6+1 
o Obramba: globoka 3:3, 1:5, 3:2:1 
o tekmovanje ostane tako kot je (ligaško), enakim igralnim časom,  
o Rezultat se ne beleži na semaforju, rezultat na zapisniku ostane, na javnem 

infostatu ni rezultatov, na klubskem infostatu ostanejo, 
o Uradnega državnega prvaka ni, 
o Sodijo sodniki (sodnik ali par), poudarek na razvoju mladih sodnikov 
o Enaka velikost žoge - Igra se z žogami obsega 48 cm 
o Tekmovanje se preimenuje v »X« tekmovanje in uradno ne obstaja! 
o Evidentiranje: seznam igralcev. 

• Predlog 2: 
o Število igralcev 6+1 
o Obramba: globoka 3:3, 1:5, 3:2:1 
o Turnirski sistem tekmovanja - turnirji s po 3-4 ekipami, vsaka ekipa 2 tekmi. 

Natančno opredelitev tekmovanja se naredi po pridobitvi mnenj klubov. 
o Rezultat se ne beleži na semaforju, rezultat na zapisniku ostane, na javnem 

infostatu ni rezultatov, na klubskem infostatu ostanejo.  
o Uradnega državnega prvaka ni.  
o Sodijo sodniki (sodnik ali par), poudarek na razvoju mladih sodnikov 
o Enaka velikost žoge - Igra se z žogami obsega 48 cm 
o Tekmovanje se preimenuje v »X« tekmovanje in uradno ne obstaja! 
o Evidentiranje: seznam igralcev. 

 

Tekmovanje MDA: 

• Predsedstvo meni, da bi bil takojšnji prehod na turnirski sistem prevelik, saj dosedanji MDB 
že tekmujejo v ligaškem sistemu, zato predlaga, da za prihodnjo sezono ostane tekmovanje 
ostane tako kot je, vendar neuradno.  

• Rezultat se ne beleži na semaforju, rezultat na zapisniku ostane, na javnem infostatu ni 
rezultatov, na klubskem infostatu ostanejo.  



  

    
  

 
 

• Uradnega državnega prvaka ni.  

• Sodijo sodniki (sodnik ali par), poudarek na razvoju mladih sodnikov 

• Enaka velikost žoge - Igra se z žogami obsega 50 cm 

• Tekmovanje se preimenuje v »X« tekmovanje in uradno ne obstaja! 

• Evidentiranje: seznam igralcev + registracija na RZS. 

• Za prihodnja leta se pripravi novi predlog, glede na tekmovanje MDB 
 

SKLEP: Klubom se predstavijo predlogi tekmovanja pri MDC, MDB in MDA ter se pridobi njihovo 

mnenje.  

 

Ad4. 

Predsednik je predstavil problematiko kadetskega tekmovanja, da je kakovost med klubi zelo 

različna in da včasih se v rednem delu zgodijo rezultati z 30-40 in več goli razlike, kar pa ni dobro ne 

za zmagovalno, ne za poraženo ekipo. Izpostavil je mnenja določenih klubov, da si klubi želijo dvo-

nivojskega tekmovanja, z bolj definirano določitvijo klubov, ki bodo dobili možnost tekmovanja v 

t.i. 1. kadetski ligi, mogoče s kvalifikacijami. Hkrati je izpostavil, da se mora urediti dvo-nivojsko 

tekmovanje tudi zaradi registracijskega pravilnika, ki sedaj ne opredeljuje nadomestil za vzgojo za 

eno-nivojsko tekmovanje.  

Predstavniki ženskih klubov Tomšič, Rantah in Hren so izpostavili, da so pri dekletih že izvedli prehod 

na dvo-nivojsko tekmovanje in so rezultati zelo pozitivni in izpostavljajo, da je največja prednost 

povečanje kvalitete tekmovanja.  

V debati med člani predsedstva je obveljalo mnenje, da je potrebno izvesti prehod na dvo-nivojsko 

tekmovanje že s prihodnjo sezono, saj je bilo lani dogovorjeno, da se s prehodom eno leto počaka 

in se nato ponovno preveri mnenje klubov o taki obliki tekmovanja.  

Član predsedstva Klemenčič je izpostavil, da je že pred leti pripravil predlog, ki je razdelil tekmovanje 

na dvo-nivojsko z regijsko razdelitvijo na vzhod-zahod. V prvem delu bi bile dve skupini po 8 ekip, ki 

bi se borile za uvrstitev v ligo za prvaka.  

Ugotovili smo, da je na voljo kar nekaj predlogov zato je predsedstvo predlagalo, da vse predloge 

preverita člana Robert Cvikl in Jani Klemenčič in do naslednjega sestanka pripravita predlog sistema 

dvo-nivojskega kadetskega tekmovanja, s ciljem da se ustvari čim širši konsenz.  

Glede na mnenje predsednika, da bi bilo potrebno mladinsko tekmovanje zaradi preobremenjenosti 

igralcev za eno leto zmanjšati je obveljalo mnenje, da tega problema ni, saj lahko sami klubi in 

trenerji ugotovijo, kaj je dobro in slabo za otroke.  

SKLEP: Člana predsedstva Klemenčič in Cvikl pripravita predlog sistema dvo-nivojskega 

kadetskega tekmovanja, s ciljem da se ustvari širok konsenz med klubi.  

 

 



  

    
  

 
 

Ad.5 

Pregledali smo prejete predloge klubov (RK Grosuplje, RK Ajdovščina, RK Arcont Radgona), kjer klubi 

predlagajo boljšo določitev tekmovanja po ne uvrstitvi v četrtfinalne skupine. Menijo, da je premalo 

tekem in vedno samo z istimi ekipami. Hkrati omenjajo, da je tudi čas po končanem rednem 

tekmovanju in nadaljevanju tekmovanja predolg (več kot mesec dni) in da bi morali bolje izkoristi 

januarski čas. 

Komisar lige je izpostavil, da pozna predloge, vendar poudarja, da se določeni klubi pritožujejo, da 

je preveč tekem, določeni, da je premalo tekem. Hkrati je omenil, da je ravno dan pred sestankom 

predsedstva klubom poslal predlog nadaljevanja tekmovanja v tekoči sezoni.  

SKLEP: Preveri se zadovoljstvo klubov s zadnjim predlog komisarja ter se ga zadolži, da glede na 

prejeta mnenja klubov pripravi predloge, ki bodo bolje opredelili tekmovanje od 17. mesta naprej.  

 

Ad.6 

Predsednik je izpostavil, da je skupščina RZS naložila predsedstvu TM, da sprejme sklep o določitvi 

višine tekmovalnih stroškov za klube, ki ne tekmujejo v članskih kategorija. Trenutno tej klubi ne 

plačujejo nič.  

Goran Cvijič je predsedstvu predlagal, da se določi 500€ na sezono za klube, ki tekmujejo z kadetsko 

in mladinsko ekipe ter 300€, ki tekmujejo samo z eno ekipo (kadetsko ali mladinsko) 

SKLEP: Določijo se tekmovalni stroški klubom, ki ne s tekmujejo s člansko kategorijo v tekmovanju 

državnega prvenstva. Klub, ki bo tekmoval v DP s kadetsko in mladinsko kategorijo bo poravnal 

sezonski strošek v višini 500€. Klub, ki bo tekmoval v DP samo s kadetsko kategorijo ali samo z 

mladinsko kategorijo bo poravnal sezonski strošek tekmovanja v višini 300€.  

 

Sestanek smo zaključili ob 19.42 

 

          Gregor Šuštaršič 

          Predsednik ZRKTM 


