
  

    
  

 
 

         Ljubljana, 22.10.2020 

         

 

Dragi rokometaši in rokometašice, trenerji, sodniki in vsi rokometni zanesenjaki,  

 

 

delujemo in živimo v negotovem času, ki pred nas postavlja številne ovire in omejitve. Na 

vse, kar nas čaka, smo vnaprej težko pripravljeni. Zato je toliko bolj pomembno, da 

delujemo resno in odgovorno, s polno mero medsebojnega razumevanja in spoštovanja. 

 

Iz dneva v dan je vedno bolj jasna, da naša preizkušnja s koronavirusom in njegovim vplivom 

na vsakodanje življenje, ne bo bo sodila med najlažje. In zato je moramo sprejeti kot izziv, 

ki nam sicer prinaša številne spremembe, ki jih čutimo vsi. V tem trenutku je zato izjemnega 

pomena, da pazimo drug na drugega, nase, naše najbližje in na okolje v katerem živimo ter 

delujemo. Zavedati se moramo velike odgovornosti, ki je vsi skupaj nosimo kot člani širše 

družbe. 

 

V imenu predsedstva Rokometne zveze Slovenije, in tudi v svojem imenu, vas pozivam in 

naprošam, da se dosledno držimo vseh preventivnih ukrepov in pazimo drug na drugega, 

kot člani ene družine. Le na ta način, s skupnim odrekanjem in previdnostjo, bomo lahko 

kmalu spet živeli običajno življenje, ki je pri nas tako ali drugače povezano z rokometom, 

športom, ki ga imamo vsi neizmerno radi. 

 

Žal se je v preteklih tednih na kakšni od tekem z gledalci zgodilo, da ni bilo vse tako, ko bi 

moralo biti. Poziv, da se do potankosti upoštevajo vsi protokoli za tekme in treninge ter vsa 

priporočila NIJZ, je zato nujno upoštevati. Čakajo nas obdobje številnih ovir, a tenutni 

položaj nam ne sme zamegliti prihodnosti. Ostanimo dosledni, natančni in s pravo mero 

optimizma bomo virus skupaj premagali.  

 

V preteklosti smo že premagali številne ovire in tekmece. Prepričan sem, da bomo vsi skupaj 

tudi te ovire in tega tekmeca, ter da bomo vsi skupaj spet uživali v slovenskem športu, 

oziroma rokometu. 

 

 

Ostanite zdravi! In ne pozabite, da smo skupaj močnejši! 

 

V imenu predsedstva RZS 

 

 

Franjo Bobinac, predsednik 


