
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 03. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2022-23), 

ki je se je izvedel dne, 17.05.2022, preko MS Teams dne. 

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, Goran Cvijič – generalni sekretar RZS, Agata Ahdali –  

RZS, David Sok - ZDRSS 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. posveta ZRKTM 
2. Poročilo s uskladitvenega sestanka RZS-Predstavniki Združenj-ZDRSS 
3. Poročilo komisarja lige o aktualni sezoni (morebitne nove zadeve) 
4. Priprava predlogov SO RZS za glasovanje klubom 
5. Prijava v tekmovanje 2022/23 in propozicije 
6. Sodelovanje s sodniki: 

a. ocena sezone z vidika sodniške organizacije - kje imamo največ težav, kaj je 
dobrega 

b. odnosi klub-sodniki-starši 
c. omejitve obramb in prepovedane menjave - kako to reševati 
d. ocenjevanje sodnikov - po uvedbi pri članih 
e. pomoč pri iskanju novih sodniških parov 

7. Razno 
 
Začetek: 19:00 
 
Ad 1.  

Predsednik se je zahvalil za udeležbo vsem članom predsedstva ter ostalim prisotnim in obljubil, 

da bomo poizkusili biti hitri. 

Člane predsedstva se je seznanilo, da se je prejšnji teden izvedel 1. posvet klubov s tematiko 

predlogov SO RZS ter tematiko sodniški stroškov in ostalih novosti. Hkrati se člane predsedstva 

seznanil, da se je na predlog komisarja TM podaljšalo tekmovanje za en teden pri moških kadetih 

(1. liga) in mladincih (1. liga) ter omogočilo pri kadetinjah, da se odigra do konca meseca maja.  

 

Ad 2.  

V sredo 11.05.2022 se je na RZS odvil uskladitveni sestanek RZS-Predstavniki Združenj-ZDRSS. Na 

sestanku so bili prisotni: Goran Cvijić, Aleš Jug, Roman Volčič, Igor Jakovec, Sebastjan Gergeta, 

Gregor Šuštaršič, Bojan Lah in Mirko Palačkovič. 

Dogovorjeno (povzeto za TM, po zapisniku ZDRSS): 



  

    
  

 
 

1. Po predstavitvi predloga stroškovnika s strani predstavnikov združenja in argumentaciji le tega 

ter razpravi, obe strani (klubi-ZDRSS) skleneta naslednji dogovore:  

- predstavnika ZDRSS sprejmeta usklajen predlog korekcije tarif pavšalov za Tekmovanje mladih za 

sezono 2022/2023 in ga bosta predstavila predsedstvu ZDRSS. 

- tarife za članska tekmovanja ostanejo za sezono 2022/2023 enake trenutno veljavnim. konec 

naslednje sezone se le ti korigirajo v skladu s sprejetim modelom, ki je opisan v naslednji alineji.  

- predstavniki združenja do 15.06.2022 pripravijo predlog modela oz parametrov modela (rast 

povprečne plače, inflacija, rast tekočih cen, povprečen proračun klubov, BDP...) uskladitve tarif 

pavšalov za vse kategorije kateri se bo sprejemal in potrjeval na dve sezoni.  

- stroškovnik usklajen in potrjen na podlagi dogovorjenega modela iz prejšnje alineje se podpiše za 

čas veljavnosti dveh sezon 2023/2024 in 2024/2025.  

- korigiran stroškovnik tarif za prijateljske tekme se potrdi s strani predstavnikov klubov in RZS 

ravno tako za sezono 2022/2023 ter se ga po potrebi korigira v paketu stroškovnika tarif sojenja 

državnega prvenstva. 

2. Predstavljeni so bili predlogi in zaveze s strani pisarne, klubov in ZDRSS ter sprejeti naslednji 

dogovori: 

- g. Cvijić je predstavil zavezo RZS oz. predlog na izvršnem odboru RZS, da bi z naslednjo sezono 

zagotovila dodatna namenska sredstva za razvoj mladih sodnikov in pridobivanje novih, kot je to 

urejeno za sredstva namenjena kontrolam sodnikov. 

- oblikuje se delovna skupina katere član bo g.Volčič kot povezovalni člen med klubi in sodniško 

organizacijo pri vzpostavitvi modela 'zdravega' rekrutiranja talentov za sodnike.  

- klubi so pripravljeni kriti strošek izvedbe predstavitev seminarjev za predstavnika KzS ali 

njihovega pooblaščenca, obenem je sprejet dogovor, da se tovrstne delavnice napove 1 mesec 

pred izvedbo. 

- eden od prvih možnih terminov je kamp talentov RZS poleti. 

3. KzS preveri tehnične možnosti na strani svoje aplikacije za nominiranje in razvijalcem Livestat 

sistema za integracijo modula ocenjevanja sodnikov in delegatov. S sezono 2022/2023 se začne 

testno obdobje, za čas jesenskega dela. 

 

Ad 3.  

Komisar TM Goran Debelak je povedal, da so poslali zahteve klubom za termine, ki jih morajo javiti 

čimprej, v kolikor termini ne bodo javljeni, bo komisar določil termine. Vse tekme se morajo odigrati 

do konca meseca maja.  

 

 



  

    
  

 
 

Situacija po kategorijah: 

Pri moških – pri tekmovanju SD poteka vse po planu, finale kot že sporočeno bo v juniju. Pri kadetih 

imamo problem z eno tekmo, ki pa se bo uredil v prihodnih dneh. Pri mladinski ligi, je še kar nekaj 

tekem neodigranih, zato ni več manevrskega prostora za premikanje. Določene ekipe bodo igrale 3 

ali več tekme v zadnjih dveh tednih.  

Pri ženskah – imamo samo nekaj težavo pri mladinkah, kjer pa bo potrebno izvesti še kvalifikacije, 

verjetno v juniju. 

Kategorizacijo bomo imeli pripravljeno sredi junija, ko bodo znana vsa mesta. 

V OPOZORILO KOMISARJU: V debati je predsedstvo ugotovilo, da je bilo vodstvo tekmovanja letos 

svoje delo opravljalo preveč ležerno in dovoljevalo klubom, da prestavljajo tekme brez prave 

kontrole. Zavoljo tega imamo sedaj v zadnjih dneh tekmovanja veliko število neodigranih tekem. 

Za prihodnje svetuje komisarju večjo aktivnost.  

Ad 4.  

Predsedstvo za sprejem klubom predlog SO RZS podaja naslednje predloge: 

1. Definiranje igralnih dni (obkroži predlog s katerim se strinjate): 
 

a. Tekme se lahko igrajo ob sobotah in nedeljah 

b. TRENUTNO VELJAVEN PREDLOG: Tekme se lahko igrajo ob petkih, sobotah, 

nedeljah in ponedeljkih (mladinci/ke) 

2. Definiranje omejitev igranje št. tekem na obdobje (obkroži predlog s katerim se strinjate): 
 

a. Določi se omejitev igralcev glede na tabelo A: 

 število tekem / turnirjev – A tabela 

kategorija dan teden mesec sezona 

mladinci 1 3 8 45 

kadeti 1 2 8 45 

starejši dečki A 1 2 6 40 

starejši dečki B 1 2 6 40 

mlajši dečki A 1 1 5 35 

mlajši dečki B 1 1 4 30 

* Turnirski sistem – max. 2 tekmi; max. 3 ekipe 

b. TRENUTNO VELJAVEN PREDLOG: ni omejitev 



  

    
  

 
 

3. Obvezna kontrola igralcev in trenerjev z osebnimi izkaznicami ali licenčnimi kartica ali 
uradnim seznamom iz infostata: 
 

Predsedstvo ZRKTM bo dodalo člen v propozicije, kjer bo določena obvezna 
kontrola.  
Opozoriti razvijalca infostata, da omeji, da se v SDB lahko dodajo samo igralci/ke 
stari/e 12. let ali več.  

 
4. Sprememba pri tekmovanju MDA in MDB  (obkroži predlog s katerim se strinjate): 

a. Uvedba javnega rezultata, h končnemu rezultatu se prišteje število igralcev, ki je 
doseglo zadetek. Zadetki posameznikov se beležijo. Kazni igralcev se beležijo. 
 

b. TRENUTNO VELJAVEN PREDLOG: Rezultat se zaradi operativnih zadev beleži samo 
za zapisnikarsko mizo, rezultat ni javen. Zadetki posameznikov se ne beležijo. Kazni 
igralcev se beležijo, za čas tekme. 

 

Preveriti tolmačenje zaradi MO LJ. 

5. Sprememba pri tekmovanju MDC. Tekmovanje se izvede s sistemom igranja 2 X 3:3  (obkroži 
predlog s katerim se strinjate): 
 

a. Se strinjam 
 

b. Se NE strinjam 
 

6. Sprememba pri tekmovanju MD, SD in KAD. Med tekmo je prepovedana uporaba obramb 
5+1; 4+2 (obkroži predlog s katerim se strinjate): 
 

a. Se strinjam za vse tri kategorije (MD, SD in KAD) 
 

b. TRENUTNO VELJAVEN PREDLOG: Ni omejitev pri uporabi obramb 5+1; 4+2 
 

7. Sprememba pri tekmovanju MD, SD in KAD. Menjave dovoljenje samo v času, ko ima ekipa 
žogo v posestvi. Pravilo ne velja za vratarja oz. menjave vratarja. (obkroži predlog s katerim 
se strinjate): 
 

a. Se strinjam za vse tri kategorije (MD, SD in KAD) 
 

b. TRENUTNO VELJAVEN PREDLOG: Ni omejitev pri menjavi 
 

SKLEP: V najkrajšem času se organizira glasovanje TM glede na predloge 3. seje SO RZS iz dne 

21.12.2021 

 



  

    
  

 
 

Ad 5.  

Predsednik opozori, da ima komisar vsako leto številne težave s prijavami v tekmovanje in nato 

odjavami, včasih tudi dan ali dva pred začetkom tekmovanja. Težave se pojavljajo že vsa leta, tudi 

pred korono.  

 

Možne rešitve: 

a) Uvedba prijavnine za posamezno ekipo v TM na sezono (na takšen način imajo rešeno v 
košarki, odbojki…) 

b) Uvedba finančna kazni za odjave ekipe pred tekmovanjem 
c) Uvedba finančna kazni za odjave ekipe med tekmovanjem 

 

SKLEP: Pisarna RZS bo prevzela pobudo za uvedbo prijavnin oz. finančnih kazni s predlogom. 

 

Ad 6. 

Predsednik pozdravi predstavnika sodniške organizacije Davida Soka in se mu zahvali za udeležbo. 

V po kratkem uvodu poda besedo predstavniku sodniške organizacije, da predstavi njegovo mnenje, 

kjer imamo v tekmovanju mladih največ težav in kje smo lahko klubi tudi pohvaljeni.  

Predstavnik ZDRSS, David Sok pove, da bodo oceno sezone podali na koncu sezone. Izpostavi pa 

pozitivni vidik sezone: mlajši dečki/dekleta A in B brez rezultata se pokaže kot pozitivno iz več 

vidikov, še posebej je dobro za uvajanje novih sodniških parov ter za izboljšanje stikov med 

sodniki-igralci, kjer pomembna je kultura dialoga, ki se začne pri najmlajših kategorijah.  

Kot negativno izpostavi: ogromno je prestavljanja tekem, tudi na dan tekmovanja. Odpoved v 

zadnjih momentih je velikokrat problem, sploh med tednom, ko sodnik si že vzame dopust ali si 

drugače organizira t.i. prosti čas, ki pa ga klubi nato uničimo. Zaradi tega prihaja do slabe volje 

med sodniki, saj si tudi oni želijo biti kakšen dan »prosti«, če pa se termini tekem iz dneva v dan 

spreminjajo, pa si težko organizirajo vikende.  

Nato predlaga: v naslednji sezono lahko naredimo red, določiti moramo do kdaj se lahko tekme 

vstavijo v sistem, po tem terminu pa to ne bo več mogoče oz. se bi moralo klube nato tudi 

kaznovati, pa ne zato da bi od tega kaj imeli sodniki, vse bi ostalo klubom. 

Meni, da odnosi gredo v pravo smer, določeni trenerji, ki imajo veliko pripomb, naproša, da se 

začnemo konstruktivno pogovarjati in znotraj obstoječih resursov najti rešitev. Omeni, da žal 

nimamo veliko sodnikov, tudi kvaliteta je včasih problematična, saj težko pokrijemo vse tekme z 

najboljšimi pari, zato računamo na pomoč pri iskanju novih sodniških parov. Izvzetje sodniških 

parov pri tekmovanju mladih ni primerno.  

Odnosi starši-klub-sodniki – najboljše reševanje je na klubski ravni, staršem je potrebno postaviti 

mejo, jih opozarjati, opomniti, seveda pa je prvi v vrsti tudi trener, on mora biti tudi vzor igralcem 



  

    
  

 
 

in staršem. Vsi smo samo ljudje, ki delamo napake. Potrebno je tripartitno sodelovanje – starši – 

klub -sodniki. 

Prihodnost: Potrebno okrepiti lokalno skupnost, povečati število sodnikov in zaupati lokalnim 

sodnikom, da bodo sodili pošteno. 

Sestanku se pridruži tudi strokovna sodelavka RZS Agata Ahdali, ki pove, da je največ težav pri 

nominiranju, ko klubi dobijo razporede, v sredo in začnejo delati spremembe. Zavedati se 

moramo, da številni igralci sodelujejo tudi drugje, pri drugih športih ali dejavnostih in velikokrat 

nam klubi javljajo, da nimajo dovolj igralcev, zato prestavljajo tekme. Pisarna tekmovanja pri 

prošnjah za prestavitev vedno izhaja, da klubi igrajo t.i. fail play, da prestavitve ne izkoriščajo, da 

predstavljajo z realnimi razlogi. Meni, da bi morali klube večkrat opozarjati, nato včasih tudi koga 

»kaznovati«.  

Debata: 

- dobro da so tekme tudi med tednom, sodniška org. ni zmožna izvesti celotno tekmovanje samo 

med vikendi 

- »vzgoja« otrok, da so vikendi zasedeni za tekme od MD 

- disciplinsko kaznovanje za klube, ki večkrat izkoriščajo sistem – sprememba propozicij, ki bo to 

bolje omogočila 

- problem pri krajih(regije), kjer ni (ali skoraj ni) sodnikov 

- zmanjšati kriterije za igranje v prvi ligi glede št. ekip v TM, zaradi pomanjkanja otrok 

- razmislek da tudi pri nas uvedemo enotne letnike, torej u15, u13, u11 ipd., slabost manj denarja 

od kategorizacije 

- zaradi kategorizacije je več denarja v klubih, če ima klub manj denarja, ga več porabi za člane, 

nato šele za TM 

- kako kaznovati napačne vrste obramb ali menjav, ali kaznovati klop progresivno, ali kaznovati 

trenerja – prijava trenerski organizaciji, predstavnik ZDRSS Sok se pozanima, kako je to rešeno v 

tujini; da bi sodniki tudi to prevzeli je nezaželeno, saj imajo že preveč dela. Potrebno tudi 

izobraževanje sodnikov.   

- na izobraževanju sodnikov naj bodo prisotni komisarji s povzetki sprememb oz. omejitvami – 

torej na kaj naj bodo sodniki pozorni. Tudi na izobraževanju trenerjev naj bodo predstavljene 

omejitve 

- glede ocenjevanja sodnikov: po jesenskem delu testiranje pri članih mogoče začnemo pri 

mladincih, kadetih, zaželene so tudi pohvale ne samo graje! 

- pomoč pri iskanju novih parov: na treningih naj sodijo tudi igralci, zaradi občutka, mogoče se 

ugotovi kdo, da ima dober občutek, tega se lahko predlaga sodniški organizaciji 



  

    
  

 
 

SKLEP: Predsedstvo bo pripravilo spremembo propozicij, jih uskladilo z disciplinskih pravilnikom, 

v njej opredelilo časovne roke ter tudi možna kaznovanja klubov. Predsedstvo svetuje tekmovanju 

RZS, da se klube več opozarja, v kolikor opozorila ne zaležejo, se jih prijavi disciplinskemu sodniku.  

SKLEP: Komisar vsako leto pripravi spremembe propozicij in jih predstavi na sodniškem in 

trenerskem izobraževanju. 

 

Ad 7. 

Sprememba tekmovanja pri MD – premalo tekem, preveč prekinitev, komisar pripravi izhodišče za 

sezono 2022/23 do konca maja 2022. V juniju predlagana dodatna debata.  

Predstavnica ženskega dela Milija Tomšič predlaga, da bi se v ponedeljek,  23.05., organiziral 

kratek posvet ženskih klubov glede težav pri TM in morebitnih sprememb. 

Posodobljene propozicije za sezono 2022/23 bodo objavljene v juniju 2022 in podane v sprejem 

klubom.  

 

Končali: 22.01 

Zapisal: Gregor Šuštaršič 

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM  

  


