
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 02. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2022-23), 

ki je se je izvedel preko MS Teams dne, 06.03.2022. 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik, Milija Tomšič, Vili Ban, Jani Klemenčič, 

Dejan Tomazini, Aleš Hauptman, Robert Cvikl 

Opravičeno odsotni člani: Borut Hren, Jernej Rantah – podpredsednik 

Ostali prisotni: Goran Debelak – komisar TM 

 

Dnevni red: 

1. Trenutna situacija v TM 
2. Debata o predlogih SO RZS 
3. Razno 

 
 
Ad 1.  

Komisar omeni, da tekmovanja pri SD-moški ne potekajo po načrtih, žal imamo kar nekaj 

prestavljenih tekem, zato bo potrebno spremeniti termine in podaljšati tekmovanje tudi v junij. 

Predlaga, da bi se F4 odigral v naslednjih terminih. 

SD-moški zaključni turnirji 

• 04./05.06. SDA 

• 11./12.06. SDB 
 

Za ekipe, ki ne bodo uvrstile v četrtfinale oz. polfinala je potrebno pripraviti razvrstitvene tekme 

t.i. nadaljevalne skupine. 

Kadetsko tekmovanje poteka normalno, nekaj prestavljenih tekem, ki pa bodo odigrane 

pravočasno. 

Pri mladincih imamo kar nekaj težav, je kar nekaj prestavljenih tekem še iz leta 2021. Trenutno ne 

vidimo razloga za paniko, je še dovolj časa.  

Pri dekletih ne zaznavamo težav, tam je to mnogo lažje, ker je manj ekip. Potrebno bo pripraviti 

vse potrebno za nadaljevalne skupine ipd.  

 

Mnenje predsedstva: Dva kroga pred koncem naj se odigrajo prestavljene tekme 

 

 

 



  

    
  

 
 

Ad 2.  

Predsedstvo se je neuradno pogovorilo o predlogih SO RZS. 

Igralni dnevi: 

Debata: 

• Rokomet potrebuje veliko dvorano, drugi večji dvoranski športi je ne, lahko igrajo v šolskih 
dvoranah 

• Če je dvorana zasedena, se lahko igra drugi dan 

• Problem z drugimi uporabniki dvoran 
 

Omejitve obremenitve igralcev: 

Debata: 

• Največ težav imamo pri SDB, SDA in KAD 

• Pri nas imamo lihe in sode letnike 

• Ali je ekonomsko smiselno – ločevanje tekem na dva dni 

• Večji pritisk na manjše klube, blok ure, največ težav v prvem delu, nato se v drugem delu 
tekme malo razporedijo na soboto in nedeljo 

• Končna omejitev dobrodošla 

• Trener mora oceniti koliko je posameznik sposoben, dati prednost razvoju igralca in ne 
lastnemu uspehu 

 

MDA in MDB uvedba javnega rezultata in dodatno nagrajevanje zadetkov: 

Debata:  

• Ocenjevanje je v celotnem razvoju posameznika, tudi že v prvem razredu 

• Vsi igralci štejejo, tudi starši, tudi trenerji 

• V kolikor zakon ne omejuje je uvedba dobrodošla 

• Trenutni sistem je super, ker igrajo vsi igralci in ni težav s starši na tribuni – je mir. 

• Mladina ima preveč stresa, naj uživa v športu 
 

MDC – uvedba igre 2 X 3:3: 

Debata: 

• Zanimiva igra 

• Ali bodo trenerji menjali pozicije otrok ali bo en otrok celo leto v obrambi 

• potrebno bi bila definicija koliko časa si v obrambi koliko časa v napadu, torej da ni kdo 
»specialist« 

• potrebna boljša definicija predloga 

• kdo bo to nadziral, ali bodo vsi res tako igrali 

• za trening super, za tekme pa ne bi uveljavil, ker se omejijo prosto razmišljanje 
 



  

    
  

 
 

Pri MD, SD in KAD. Med tekmo je prepovedana uporaba obramb 5+1; 4+2: 

• Podpora vsi – edino mogoče ali tudi pri kadetih 

• Kaj v primeru kršitve, se jim dosodi sedemmetrovka oz. 2min kazni ??? 

• Prijava trenerski organizaciji 

• Potreben pogovor s sodniški organizacijo o »kaznovanju« 
 

Pri MD, SD in KAD. Menjave dovoljenje samo v času, ko ima ekipa žogo v posestvi. 

• Težko bo kontrolirati 

• Kaj v primeru kršitve? 

• Splošno dobro sprejeto 

• Potrebno omogočiti menjavo vratarja in poškodovanega igralca 
 

Ad 3.  

Covid ni več razlog za PRESTAVITEV. 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič  

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM  

  


