
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 1. POSVETA KLUBOV ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel  

13.05.2020 (ženski klubi) 

Prisotni klubi: ŽRK Mlinotest Ajdovščina, ŽRD Litija, RK Zelene Doline Žalec, RK Sevnica, RK Šempeter 

Vrtojba, RK Piran, RK Krim 

Ostali prisotni: Gregor Šuštaršič - predsednik, Goran Debelak – komisar TM 

Posnetek: https://youtu.be/VetMkLEi0-0  

in  

14.05.2020 (moški klubi klubi) 

Prisotni klubi: RD Riko Ribnica, MRK Ljubljana, RD Slovan, RK Sevnica, RŠ Sebastjan Sovič, RK Maribor 

Branik, RK Črnomelj, RD Urbanscape Loka, MRK Krka, RD Koper, RK Slovenj Gradec, MRK Dobova, 

RK Sviš Ivančna Gorica, RK Dol Tki Hrastnik, RK Krško, RK Nova Gorica,  

Ostali prisotni: Gregor Šuštaršič – predsednik 

Posnetek: https://youtu.be/o4ly2K6IsTk  

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev predloga tekmovanja za kategorijo MD 
2. Popolnitev 1. kadetske ženske lige (ženski klubi) 
3. Predstavitev moške kadetske lige (moški klubi) 
4. Razno 

 

Ad 1.  

Predsednik je odprl sestanek in uvodoma predstavil ključne točke zapisnika 2. sestanka 

predsedstva. Izpostavil je, da je predsedstvo sledilo rezultatom ankete, v želji po izboljšanju 

tekmovanja najmlajših kategorij. Poudaril je, da se predsedstvo zaveda, da bo prihajajoča sezona 

prinesla veliko sprememb (brez rezultata, sprememba sistema, logistika itd.) predvsem na 

organiziranosti klubov in ekip. Po kratki predstavitvi je pozval klube k posredovanju mnenja: 

Mnenje klubov obeh sestankov (hitre opombe): 

- Pozdravljajo spremembe in aktivno delovanje predsedstva 
- Pozitivno o turnirskem sistemu MDB – več tekem, bolj razgibano tekmovanje 
- Predlog o turnirskem sistemu tudi za MDA 
- Pravilno, da ni rezultatov (semafor)  
- Logistika (isti trenerji MDB in MDA, dvorana) in izvedba turnirjev bi lahko bil problem 
- Seznami igralcev mlajših od 12. let za pridobitev občinskih sredstev (zakon o športu), vnos 

igralcev pod 12. let v infostat  

https://youtu.be/VetMkLEi0-0
https://youtu.be/o4ly2K6IsTk


  

    
  

 
 

- Razmislek, da bi se tekmovanje organiziralo tako kot pri košarki, kjer dobijo vsi igralci 
približno enako minutažo (razdelitev na tretjine) 

- Predlog, da se pri MDC ne izvaja center, da je čimbolj tekoča igra 
 

Odziv predstavnikov predsedstva:  

Predstavniki predsedstva so poudarili, da se zavedajo, da bo prišlo do nekaterih težav pri uvedbi 

turnirskega sistema pri MDB in ligaškega sistema pri MDA, vendar izpostavljajo, da je bil cilj, da se 

turnirski sistem izvede testno, saj gre za večjo spremembo dosedanjega sistema, zato predlagajo, 

da se pri MDA počaka z uvedbo turnirskega sistema. Glede neuradnega beleženja rezultata je bila 

želja ohraniti tekmovalnost, saj je le-ta zelo pomembna pri razvoju športnika. Hkrati pa omogoča 

klubom boljši razvoj rokometašev/šič, saj bodo ekipe v drugem delu sezone igrale z boljšimi klubi. 

Omenili so tudi, da glede na simulacijo sezone 2019/20 (priloga 2. zapisnika predsedstva) bi se v 

prvem delu MDA in MDB križali do 5-krat izmed 12-13 tekmovalnih vikendov, kar pa ob pravočasni 

organiziranosti kluba, ne bi smelo povzročati večjih problemov. Termini vseh turnirjev/tekem bodo 

znani v prvem delu septembra, kar bo omogočalo, da se bodo klubi pravočasno organizirali ter 

rezervirali dvorane. 

Glede na tematiko Zakona o športu in seznamov igralcev za pridobivanje občinskih sredstev je bilo 

dogovorjeno, da se bo preverila možnost vnosa otrok mlajših od 12. let v infostat. Klubi so tudi 

omenili, da nekatere občine za športnike pod 12. let ne zahtevajo uradnih seznamov s strani 

panožnih zvez, ampak je dovolj seznam s strani kluba. Preverila se bo možnost vnosa otrok v infostat 

RZS oz. preveril ostale rešitve, ki bodo ustrezale zakonu. 

 

Ad 2.  

Predsednik je poudaril, da pri sklepu o zaključku tekmovanja se je spregledalo dejstvo, da so pri 2. 

ženski kadetski ligi v finalni skupini 1-6 tri ekipe, ki imajo enako število točk, nimajo pa enakega 

števila odigranih tekem. Poudaril je, da je RZS prejela s strani RK Jeruzalem Ormož odstop njihove 

kadetske ženske ekipe iz tekmovanja v prihodnji sezono, tako se bodo lahko pridružile v prvo ligo 3 

ekipe iz druge lige.  

Po kratki razpravi se je ugotovilo, da se glede na rezultate medsebojnih srečanj ekip v prihodnji 

sezoni v prvo ligo priključijo ekipe RK PIRAN, RK METLIKA in ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA. 

 

Ad 3.  

Predsednik je na hitro predstavil predlog predsedstva o dvo-nivojskem kadetskem tekmovanju in 

poudaril, da gre za odprto tekmovanje, kar pomeni, da se lahko vse ekipe prijavijo za tekmovanje v 

prvo ligo. Hkrati omeni, da se po prijavi ekip izvede razvrstitev ekipe glede na kriterije uspešnosti v 

preteklih sezona, saj je želelo predsedstvo, dati večje število točk in s ste boljšo pozicijo ekipam, ki 

imajo razvito rokometno šolo. Član predsedstva Klemenčič je poudaril, da gre za enega boljših 

predlogov dvo-nivojskega sistema, ki omogoča odprtost tekmovanja in kvalifikacije glede na 

preteklo delo. Poudaril je, da so v tekoči sezoni kriteriji za razvrstitev ekip prilagojeni dejstvu, da se 



  

    
  

 
 

sezona ni zaključila v celoti in da imajo zato ekipe določene točke glede na uvrstitve v četrtfinalnih 

oz. polfinalnih tekmovanjih. 

Klubi so podali svoje mnenje, v katerem so izrazili večinsko podporo dvo-nivojskemu tekmovanju. 

Poudarili so, da gre za zelo zanimiv sistem, ki bo omogočal boljši rokomet skozi celotno sezono ter 

večje število tekem.  

Zanimalo jih je tudi, kdaj se začne druga liga. Sporočeno jim je bilo se bo liga začela skoraj istočasno 

kot prva liga, vendar bodo v njej v začetku sodelovale samo ekipe, ki se ne bodo udeležile kvalifikacij. 

Ekipe bodo odigrale tekme med seboj.* 

*opomba: v kolikor se bodo prijavile vse ekipe v kvalifikacije (do 24 ekip) bo ostalo v začetku druge 

lige cca 10 ekip, ki se bodo razdelile v dve skupini glede na regijo. Po izvedbi kvalifikacij, se preostale 

ekipe pridružijo 2. ligi.  

 

Ad 4.  

Predstavnika RK Sevnica je zanimalo pojasnilo registracijskega pravilnika. Zanimalo ga je predvsem 

za prestop npr. kadetskega igralca, ki v novem klubu nastopa za kadete in mladince, ali je klub 

upravičen do nadomestila za mladinsko kategorijo. Nadaljuje, da registracijski pravilnik govori o 

dvonivojskem tekmovanju vendar hkrati lahko pride do izigravanja. Potrebno je razmisliti o boljši 

zaščiti igralcev oz. klubov. Hkrati omeni, da je bil pravilnik sprejet na hitro, brez širšega posvetovanja 

klubov. 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič     

 

Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


