
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 04. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2022-23), 

ki je se je izvedel dne, 23.08.2022, preko MS Teams dne. 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik, Jernej Rantah – podpredsednik, Milija 

Tomšič, Vili Ban, Dejan Tomazini, Aleš Hauptman, Robert Cvikl 

Odsotni člani: Jani Klemenčič 

Ostali prisotni: Goran Debelak – komisar TM 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika glasovanja združenja 

2. Predlog koledarja 

3. Predlog propozicij 

4. Kvalifikacija za kadete in kadetinje 

5. Popolnitev moške 1. mladinske lige 

6. Predlog 2. mladinske lige – RK Cerklje 

7. Razno 

 
Začetek: 21:00 
 
 
Ad 1.  

Predsednik je pozdravil prisotne in jim zaželel uspešen začetek sezone, vsakemu na svojem področju.  

 

V nadaljevanju je predstavil rezultate glasovanja: 

Predlog 1.: Definiranje igralnih dni.  

A – 7, B - 42  

Potrjen je trenutno veljaven predlog (B):  Tekme se igrajo ob petkih, sobotah, nedeljah in 

ponedeljkih (mladinci/ke).   

 

Predlog 2.: Definiranje omejitev igranje št. tekem na obdobje.  

A – 18, B – 30, 1 glas vzdržan  

Potrjen je trenutno veljaven predlog (B): Ni omejitev.  

 



  

    
  

 
 

Predlog 3.: Sprememba pri tekmovanju MDA in MDB.    

A – 17, B - 32  

Potrjen je trenutno veljaven predlog (B):  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.  

 

Predlog 4.: Sprememba pri tekmovanju MDC. Tekmovanje se izvede s sistemom igranja 2 X 3:3.    

A – 18, B – 31  

Potrjen je trenutno veljaven predlog (B):  Ni spremembe.   

 

Predlog 5.: Sprememba pri tekmovanju MD, SD in KAD. Med tekmo je prepovedana uporaba 

obramb 5+1; 4+2.  

A – 31, B - 18  

Potrjen je predlog (A):  Se strinjam s predlogom.    

 

Predlog 6.:  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 ali poškodovanega igralca.  

A – 24, B – 24, 1 glas vzdržan  

Predlog A (Se strinjam s predlogom)  in B (trenutno veljaven: ni omejitev pri menjavi)  imata enako 

število glasov.   

 

SKLEP: Predsedstvo bo v spremembah propozicij upoštevalo potrjene predloge, torej predlog št. 

5. iz 1. korespondenčne seje mendata 2022-23 iz dne, 10.06.2022. Ostale predloge se ne sprejme, 

saj zanj ni glasovala večina klubov. 

 

  



  

    
  

 
 

Ad 2.  

Beseda se je predala komisarju lige, ki je predstavil oba koledarja, ki se jih bo dalo v predstavitev 

klubom. Omeni, da je več reprezentančnih vikendov kot lani. 

Predvideni začetek: 

Kategorija Moški Ženske 

Mladinci 17./18.09. 17./18.09. 

Kadeti 17./18.09. 17./18.09. 

SDA 17./18.09. 24./25.09. 

SDB 17./18.09. 24./25.09. 

MDA 24./25.09. 01./02.10. 

MDB 01./02.10. 08./09.10. 

MDC 08./09.10. 01./02.10. 

Za natančne datume pri MD bo potrebno še malo počakati, saj prihaja do sprememb zaradi številnih 

prijav in odjav ekip.  

 

Ad 3.  

Predsednik je predstavil propozicije in njene spremembe. Spremembe so predvsem tehnične ter 

vsakoletne, hkrati pa poudari, da je dodal tudi odločitve glasovanj glede prepovedanih obramb.  

Zaključi točko in pove, da bo pozval klube k preveritvi in predlogom za spremembe. 

 

Ad 4. 

Kvalifikacijske skupine kadetov oz. kadetinj so sledeče: 

MOŠKI: 

A B C D E F 

Celje PL Gorenje Trimo U.Loka Mokerc Krka 

SVIŠ Ormož N.Gorica Sl.Gradec Koper Ribnica 

Brežice IP Izola Ljubljana Šmartno Škofljica PP DRŠ S.Soviča 

Kronos Krško Grosuplje Sevnica Radovljica Slovan 

 

ŽENSKE: 

SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 SKUPINA 5 

RK Krim Mercator RK Zelene doline Žalec ŽRK Z`Dežele RK Olimpija ŽRK Velenje 

ŠDRŠ Vrhnika RK Piran RŽK Zagorje ŠD Jadran Blumarine ŽRK Mlinotest Ajdovščina 

ŽRK Krka Novo mesto Ž.U.R.D. Koper ŽRK Trgo ABC Izola RK Krim Mercator B ŽRK Millenium 

ŽRK Ptuj RK Sava Kranj RK Nazarje ŽRK Tržič ŽRD Litija 

 



  

    
  

 
 

Komentar predsednika: Ekipi RK Breziče in RK Dobova se jih upošteva kot ena ekipe zaradi dogovora 

pred sezono.  

 



  

    
  

 
 

Ad 5.  

Komisar predsedstvu pojasni, da so odpovedale tekmovanje v 1. mladinski moški ligi 3. ekipe in 

sicer to so RK DOBOVA, RK SEVNICA in RD ORMOŽ.  

Po pravilnih oz. propozicijah glede na 22. člen, dobijo možnost oz. vabilo za sodelovanje naslednji 

klubi (po vrsti): 

1. RD RIBNICA 
2. ŠD MOKERC 
3. RK SLOVENJ GRADEC 

V kolikor kdo od povabljenih povabilo zavrne, se povabi RK SVIŠ IG, sledi RD RUDAR ter nato MRK 

LJUBLJANA. 

 

Ad 6.  

Pismo RK Cerklje: 

 

SKLEP: Pooblasti se predsednika ZRKTM in komisarja lige, da organizirata sestanek s člani 

mladinske 2. lige s ciljem, da se dogovori način tekmovanja navedene lige. Udeleženci 2. lige so 

vabljeni, da podajo dodatne predloge. 

 



  

    
  

 
 

Ad 7. 

Predsednik pojasni, da je v juniju odstopil član predsedstva Borut Hren, ki je zastopal interese 

ženskih klubov na zahodu. Predsednik nadaljuje in pove, da ravno v tem trenutku poteka 

kandidatura za predstavnika oz. predstavnico. Po prejetih prijavah bo izvedeno glasovanje.  

 

 

  



  

    
  

 
 

Predlog oz. mail ŠD Mokerc: 

 

Komentar: predsedstvo se strinja s prepovedjo igranja obrambe 6:0 in jo bo predstavilo klubom v 

spremembah propozicij. Tudi predlog za spremembo žoge potrebuje širšo debato, sledi na posvetu 

klubov. Predsedstvo se ne strinja z povečanjem št. sodnikov pri MD, saj gre za neuradno 

tekmovanje.  

 

 

  



  

    
  

 
 

Disciplinsko poročilo sezone 2021/22: 

 



  

    
  

 
 

 

 



  

    
  

 
 

Jernej Rantah predlaga komisarju lige, da naj bo strožji pri prestavljanju tekem, saj prihaja do 

velikega nezadovoljstva in na koncu težko izvedenega prvenstva. Predlaga se tudi ukrepanje proti 

klubom, ki redno prestavljanju tekme po roko za objavo terminov.  

Predsedstvo ponovno poudarja, da COVID-19 ni več razlog za prestavljanje tekem.  

 

Predsednik omeni, da bo potrebno v prihodnjem obdobju razpravljati o predlogu določenih moških 

in ženskih klubih o uvedbi kvalifikacij pri mladinski ekipi. 

 

 

Končali: 22:24 

Zapisal: Gregor Šuštaršič 

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM  

  


