
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 2. POSVETA KLUBOV ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel  

28.10.2020 (ženski klubi) 

Prisotni klubi: ŽRK VELENJE, ŽURD KOPER, RK ŠEMPETER-VRTOJBA, ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA,  

RK PIRAN, RK NAKLO, RK OLIMPIJA.  

Ostali prisotni: Gregor ŠUŠTARŠIČ – predsednik, Goran DEBELJAK – komisar  

Posnetek: https://youtu.be/szghc5O6YaM  

in  

29.10.2020 (moški klubi) 

Prisotni klubi: RK CELJE PL, MRK KRKA, RK SEVNICE, RK POMURJE, RD SLOVAN, RK GORENJE VELENJE, 

RADOVLJICA, MRK LJUBLJANA, RK MOKERC-IG 

Ostali prisotni: Gregor ŠUŠTARŠIČ – predsednik, Goran DEBELJAK – komisar 

Posnetek: https://youtu.be/8NCAo8ELhZA  

 

Dnevni red: 

1. Poročilo predsedstva glede začasne prekinitve tekmovanja 
2. Izmenjava mnenj klubov 

 

Ad 1.  

Predsednik je odprl posvet in uvodoma predstavil ključne točke zapisnika 5. sestanka predsedstva 

ZRKTM. Izpostavil je, da se je predsedstvo v kratkem času virtualno sestalo večkrat, saj je želelo biti 

proaktivno glede na trenutno situacijo. Predstavil je dejstvo, da je država razglasila epidemijo do 

19.11., kar pomeni, da bo v najboljšem primeru ponovni začetek tekmovanja mladih v začetku 

decembra. Hkrati je poudaril, da osebno meni, da bo začetek mogoč šele v januarju, saj meni, da 

država na bo prej sprostila tega nivoja tekmovanja (varni božično-novoletni prazniki). Ko bo 

tekmovanje sproščeno, bo zelo pomembno kako se bodo odzvale lokalne skupnosti in šole, ki so po 

večini občin lastnice športnih objektov. Namreč obstaja verjetnost, da bodo klubi, ki trenirajo v 

šolskih dvoranah, le-teh v prvem delu sproščanja ukrepov ne bodo dobili v uporabo, zato bo 

potrebno, da se bo tekmovanje temu prilagodilo.  

V nadaljevanju posveta je komisar tekmovanja mladih poudaril, da časa za izvedbo celotnega 

tekmovanja imamo še dovolj, v primeru začetka tekmovanja v decembru bomo izkoristili možne 

termine, v primeru začetka tekmovanja v januarju pa imamo na voljo cel mesec, saj so odpovedana 

reprezentančna tekmovanja. V nadaljevanju smo poudarili, da bo predlagano, da se lahko tekmuje 

tudi med počitnicam, če bodo klubi zainteresirani in se na takšen način pridobijo izgubljeni termin. 

Hkrati je bilo poudarjeno, da bo potrebno po sprostitvi tekmovanja čimprej odigrati prestavljene 
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tekme, saj imamo v tekmovanju sprejet pravilnik, ki v primeru predčasnega zaključka tekmovanja 

je sezona regularna, ko je odigrana vsaj polovica tekmovanja. Obravnavali pa smo tudi deločene 

scenarije, ki bi nam omogočali hitrejši zaključek tekmovanja. 

Predsednik je pozval vse udeležence - klube, ki za svojo mladino snema vadbe, da naj se omogoči 

izmenjava med klubi, saj bomo tako omogočili vsem, ki tega znanja mogoče nimajo, da  bodo dovolj 

zainteresirali mladino, še posebej najmlajše, da bodo ostali v tem nam ljubem športu.  

Dogovorjeno je še bilo, da se bo, ko bo znan začetek treningov ponovno organiziral posvet, na 

katerem se bo dogovorilo bolj natančno glede koledarja in načina tekmovanja.  

Ad 2.  

Mnenje klubov obeh sestankov (hitre opombe): 

- trenažni proces po sprostitvi naj traja vsaj 2-3 tedne,  
- naj se igra enokrožno, tam kjer je mogoče. 
- počitnice naj bodo proste! Ne smemo pretiravati o številu tekem, saj imamo klubi finančne 

probleme. 
- najprej je potrebno odigrati prestavljene tekme! 
- Izmenjava video posnetkov vadb, prilagoditev na starost 
- težave s mini rokometom, ni krožkov, riziko, da v prihodnosti ne bo dovolj otrok, mogoče 

bodo slabe generacije 
- promocijski video RZS 
- vadba na prostem za igralce: ali lahko vadijo na prostem?  
- razmislek, da bi se mladince registriralo na člane ali lahko trenirajo? Predsednik poudaril, 

da se inšpekcija udeležuje tudi treningov! 
- vsaj za reprezentante bi morali imeti možnost treniranja (kategorizacija državnih nivojev, 

naj imajo možnost treniranja, vsaj delno po skupinah), predloge za vlado s strani oks, rzs 
- preko NPŠŠ se izvajajo treningi tudi preko video 
- razmisliti da bi se tekmovanje MD, SD pretvorijo v turnirski sistem, da se odigra več tekem, 

manj vikendov. 

- … 
 

 
Zapisal: Gregor Šuštaršič     

 

Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


