
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 3. IZREDNEGA SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel  

28.03.2020 (korespondenčno)  

 

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. Zaključek tekmovanja mladih v sezoni 2019/20 
2. OKS kategorizacija v tekmovanju mladih 
3. Prehodi o morebitni prekinitvi tekmovanja 
4. Razno 

 

Ad1.  

Predsedstvo se je seznanilo s stanjem koronavirusa v Sloveniji in svetu ter ocenilo, da ni moč 

predvidevati o datumu morebitnega nadaljevanja tekmovanja. Ocenjujemo, da klubi ob končanju 

krize, ne bodo mogli enako hitro začeti s trenažnim procesom, ki bi omogočal ponovni začetek 

tekmovanja. Hkrati menimo, da bo v prvih tednih po končani krizi še vedno omejen dostop do 

dvoran, saj bodo s tem upravljalci zmanjšali možnost okužb. Predsedstvo zato meni, da se mora 

tekmovanje zaključiti. Menimo, da določitev državnega prvaka v tekmovanju mladih ni poglavitnega 

pomena v teh kriznih časih, zato predlagamo, da se sezona zaključi brez določitve državnih prvakov.  

SKLEP: Predsedstvo predlaga ZRKTM sprejem sklepa, da se tekmovanje mladih pod okriljem RZS 

za tekmovalno sezono 2019/2020 zaključi, brez določitve državnih prvakov. V vseh selekcijah, kjer 

je potrebno določiti medsebojni prehod klubov med ligam (1. liga<->2. liga) obveljajo rezultati iz 

dne 12.03.2020, ko je predsedstvo prekinilo tekmovanje mladih. Vse lige se popolnijo v skladu s 

veljavnimi propozicijami tekmovanja mladih, razen če ni drugače določeno v sklepih ZRKTM. 

 

Ad2.  

Člani predsedstva smo ob načrtovanju ob morebitnem končanju tekmovanja mladih izrazili mnenje, 

da je potrebno določiti OKS kategorizacijo. Člani ocenjujemo, da je kategorizacija za pridobivanje 

občinskih sredstev zelo pomembna in da se more določiti in sprejeti v kolikor je to mogoče. 

Generalni sekretar Cvijič je predlagal, da bo pozval, da se ohrani lanskoletna pridobljena 

kategorizacija ter da se upošteva tudi letošnja ob zaključku prvenstva TM.  

SKLEP: Soglašamo s predlogom RZS, ki ga je podala na OKS, da se ohrani pridobljena lanska 

kategorizacija in upošteva letošnja, glede na zatečeno stanje na lestvicah v TM. 



  

    
  

 
 

Ad3.  

Predsedstvo se zaveda, da ob upoštevanju, da se je tekmovalna sezona končala predčasno, da niso 

bile odigrane vse tekme, ki bi določile morebitne prehode klubov med ligami, ki tekmujejo v dvo-

nivojskem tekmovanju. Zato smo mnenja, da ni mogoče zagotovo določiti prvaka in ekipe, ki bi iz 

lige izpadle, zato smo odločili, da bomo ZRKTM predlagali povečanje vseh dvo-nivojskih lig za dve 

ekipi, ki bi morebitno izpadle iz tekmovanja. Vse lige se bodo popolnile glede na trenutno lestvico 

TM.  

SKLEP: Predsedstvo ZRKTM predlaga združenju sprejem naslednjih sklepov: 

A: MOŠKA MLADINSKA LIGA 

1. MOŠKA MLADINSKA LIGA: 

Število ekip v 1. moški mladinski ligi se za sezono 2020/2021 in 2021/2022 poveča na 14 ekip. Po 

končanem dvokrožnem točkovnem tekmovanju ob zaključku sezone 2020/2021 direktno izpade 

13. in 14. uvrščena ekipa in napreduje 1. in 2. uvrščena iz 2. mladinske lige. V sezoni 2020/2021 

se naredi analiza učinkovitosti povečanja lige, na podlagi katere bo predsedstvo ocenilo ali je 

potrebno ligo ponovno zmanjšati. 

2. MOŠKA MLADINSKA LIGA 

2. moška mladinska liga je sestavljena iz preostanka ekip, ki niso uvrščene v 1. mladinsko ligo. 

Tekmovanje se izvede dvokrožno točkovno in je sestavljeno iz dveh delov (redni del in finala). V 

rednem delu so vse ekipe enakovredno razdeljene v dve skupini (vzhod in zahod). Finalne skupine 

so razdeljene po 6 ekip. Zadnja finalna skupina je lahko sestavljena iz drugačnega števila ekip. V 

finalne skupine ekipe prenesejo točke medsebojnih tekem uvrščenih ekip. 

V finalno skupino 1.-6. mesta se uvrstijo 1., 2. in 3. ekipa rednega dela posamezne skupine (vzhod 

in zahod). 

V finalno skupino 7.-12. mesta se uvrstijo 4., 5. in 6. uvrščena ekipa iz rednega dela posamezne 

skupine (vzhod in zahod). 

V finalno skupino 13.-18. mesta se uvrstijo 7., 8. in 9. uvrščena ekipa iz rednega dela posamezne 

skupine (vzhod in zahod). 

 

B: ŽENSKA MLADINSKA LIGA:  

Število ekip v 1. ženski mladinski ligi se za sezono 2020/2021 poveča na 8 ekip. Po končanem 

dvokrožnem rednem delu, se igra končnica 1.- 4. in 5. - 8. mesta. Iz tekmovanja ob zaključku 

sezone direktno izpade 8. uvrščena ekipa in napreduje 1. uvrščena iz 2. ženske mladinske lige, 7. 

uvrščena ekipa 1. ženske mladinske lige in 2. uvrščena ekipa 2. ženske mladinske lige igrajo dve 

kvalifikacijski tekmi za prosto mesto v 1. ženski mladinski ligi. Potek kvalifikacij bodo predlagali 

na Združenju ženskih klubov. 



  

    
  

 
 

Za 2. žensko mladinsko ligo predlagamo, da do 8 prijavljenih ekip igrajo enotno ligo, če je pa 

prijavljeno več kot 8 ekip predlagam da se razdelijo na vzhod in zahod. V primeru, da se 2. liga 

deli na vzhod in zahod se igra končnica 1. in 2. uvrščenih, kar pomeni 4. krogi končnice. 

 

C: ŽENSKA KADETSKA LIGA:  

Število ekip v 1. ženski kadetski ligi se za sezono 2020/2021 poveča na 12 ekip. Po končanem 

dvokrožnem rednem delu direktno izpade 11. in 12. uvrščena ekipa, 9. in 10. uvrščena ekipa pa 

igrata kvalifikacije z 1. in 2. uvrščeno ekipo 2. ženske kadetske lige. Potek kvalifikacij bodo 

predlagali na Združenju ženskih klubov. 

 

Ad4.  

Predsedstvo je z večanjem števila udeležencev pri posameznih dvo-nivojskih tekmovanjih ter 

morebitni uvedbi dvo-nivojskega kadetskega moškega tekmovanja ocenilo, da obstaja možnost, 

da se v višjo ligo dvo-nivojskega tekmovanja uvrstijo dva ali več moštva iz istega društva, zato 

Skupščini RZS predlagamo dopolnitev 10. člena Pravilnika o rokometnih tekmovanjih, ki bo to 

možnost prepovedal. 

SKLEP: Predsedstvo podaja predlog za Skupščino RZS, da v 10. členu Pravilnika o rokometnih 

tekmovanjih spremeni zadnji odstavek, da se glasi: »V mlajših starostnih kategorijah lahko 

društvo tekmuje tudi z več moštvi, vendar lahko tekmuje samo z enim moštvom v 1. ligi dvo-

nivojskega tekmovanja«.  

SKLEP: V propozicije TM se doda člen, ki narekuje, da morajo društva v primeru dveh moštev v isti 

starostni kategoriji pred začetkom tekmovanja najaviti tekmovanju RZS, v katerem moštvu bo 

igral/a igralec/igralka. Zamenjava moštva je možna samo v času prestopnega roka. 

 

         Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


