
  

    
  

 
 

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

ki je se je izvedel  

09.03.2020 (korespondenčno)  

in  

10.03.2020 (delno korespondenčno, delno na RZSju). 

 

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 

 

Dnevni red: 

1. Seznanitev s stanjem glede koronavirusa in odziva države in RZS 

2. Priprava različnih scenarijev glede prekinitev in prestavljanja tekem 

 

Ad1. (09.03.2020) 

Predsedstvo se je seznanilo s trenutnim mnenjem RZS in ukrepi na strani države za preprečitev 

širjenja koronavirusa COVID-19 in sklenilo, da se do nadaljega vse tekme odigrajo brez prisotnosti 

gledalcev. 

SKLEP: Predsedstvo ZRKTM sprejema, da se do nadaljnjega vse tekme tekmovanja mladih v 

organizaciji RZS odigrajo brez prisotnosti gledalcev. Na tekmi je dovoljena prisotnost nujnega 

osebja za izvedbo rokometne tekme. Sklep je bil sprejet skladno z ukrepi Sveta za nacionalno 

varnost za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19 in odredbe o prepovedi zbiranja, ki je znižala 

dovoljeno mejo iz 500 na 100 udeležencev ter želje, da se zaščiti igralcev / igralk in delavce v 

rokometu. Predsedstvo in vodstvo RZS bo spremljalo nadaljnje dogajanje in ob morebitni 

spremembi ustrezno ukrepalo. 

 

Ad2. (10.03.2020) 

Predsedstvo se je pogovorilo o trenutnem stanju v tekmovanju mladih v zvezi z odpovedovanjem 

tekem in zapiranju dvoran zaradi koronavirusa. Po pogovoru o različnih scenarijih (prekinitev 

tekmovanje, morebitne odpovedi tekem, nedokončane tekmovanja državnega prvenstva itd.) se je 

predsedstvo odločilo, da pozove klube, da odigrajo čim večje število tekme, tudi prestavljene in ne 

odigrane. Predsedstvo bo spremljalo nadaljnje dogajanje in ob morebitni spremembi ustrezno 

ukrepalo in klube pravočasno obvestilo. 

SKLEP: Predsedstvo se je seznanilo o prepovedi igranja tekem v Metliki, Črnomlju, Zagorju in 

Šempeter-Vrtojbi. Na podlagi dosedanjih informacij je predsedstvo sklenilo, da se tekmovanje 



  

    
  

 
 

mladih trenutno ne prekine. Tekme se naj odigrajo, kjer lokalne oblasti ali upravitelj dvorane 

dovoli, v skladu s sklepom o zaprtju dvorane za gledalce. Kjer se tekme ne morejo odigrati, se 

tekme lahko prestavijo, razen če se kluba drugače dogovorita (sprememba lokacije igranja itd.). 

Hkrati predsedstvo poziva klube, da čimprej odigrajo prestavljene, ne odigrane in tudi prihajajoče 

tekme (čim več do 21/22.03.2020), zato smo mnenja, da se lahko tekme odigrajo vse dni v tednu, 

ob soglasju obeh klubov. Predsedstvo nalaga komisarju lige, da do torka, 17.03.2020, pripravi 

poročilo o prestavljenih tekmah ter pripravi predlog igranja tekem TM v različnih scenarijih. 

 

         Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


