
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 2. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel  

17.03.2020  

in nadaljeval  

31.03.2020, 07.04.2020 in 21.04.2020 (vse 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. Pregled in potrditev zapisnika 
2. Poročilo komisarja lige o aktualni sezoni (morebitne nove zadeve) 
3. Analiza rezultatov spletne ankete 
4. Analiza novih predlog objavljenih na spletnem zvezku 
5. Določitev oblike tekmovanja pri MDC, MDB in MDA 
6. Določitev dvo-nivojskega tekmovanja pri moških kadetih 
7. Rezultati Konference klubov TM in popolnitev lig 
8. Končni vrstni red pri mladinskem in kadetskem tekmovanju (zaradi kategorizacije) 
9. Razno 

 

Ad 1. (17.03.2020) 

Predsednik je odprl sestanek in ugotovil, da so vsi udeleženci prisotni in jih pozval k pripombah 

glede zapisnika 1. sestanka predsedstva ZRKTM 

SKLEP: Brez pripomb se sprejme zapisnik 1. sestanka predsedstva ZRKTM. 

 

Ad 2. (17.03.2020) 

Komisar TM je povedal, da se je TM glede na sklep tega predsedstva prekinilo in da bo potrebno 

razmisliti ali jo bo moč nadaljevati. Člani predsedstva so razpravljali o različnih scenarijih, predvsem 

z željo zaključka mladinskih in kadetskih tekmovanj. Predstavnik g. Cizej je predlagal, da bi se 

tekmovanje starejših selekcij in kadetskih selekcij (moški) zaključilo v vikendu ali dveh, na turnirski 

sistem. Predlagan je bil tudi hrvaški sistem zaključka tekmovanja pri mladih. Predsedstvo je imelo 

pri razpravi določene različne poglede, predvsem pri tem ali bo moč tekmovanje nadaljevati in v 

kaki obliki. Dogovorili smo se, da bomo spremljali situacijo in sproti ugotavljali glede možnosti 

nadaljevanja.    

SKLEP: Sprejme se vmesno ustno poročilo komisarja lige TM. 



  

    
  

 
 

Ad 3. (17.03.2020) 

Predsednik je predstavil rezultate ankete. Izrazil je veliko zadovoljstvo, da so klubi resno pristopili k 

anketi. Ugotovilo se je, da je anketo izpolnilo kar 61 klubov ali predstavnikov. Številni so podali 

predloge, ki smo jih v predsedstvu prebrali in sklenili, da bomo poizkusili upoštevati predloge in 

želje klubov glede oblikovanje tekmovanja mladih pri mlajših dečkih in deklicah ter pri pripravi 

predloga o dvo-nivojski kadetski ligi. Nekateri klubi so podali tudi pripombe, ki jih je predsedstvo 

vzelo na znanje. Zastavil se je cilj, da pripravimo kvalitetne in razvojne predloge ter da hkrati 

zadostimo zakonom o športu in ohranimo delno tekmovalnost. Tekmovalno se bi ohranilo zaradi 

tega, ker je tekmovalnost in želja po izboljšavi del vseh nas, tako v športu, šolstvu, službi in 

privatnem življenju.   

 

Ad 4. (17.03.2020) 

S strani klubov je predsedstvo prejelo nekaj novih predlogov glede oblikovanja tekmovanja za mlajši 

dečki/deklice in glede dvonivojskega kadetskega tekmovanja. Predsedstvo je predloge analiziralo in 

se dogovorilo, da bo predlagale poizkušalo upoštevati v predlogih za spremembo sistemov 

tekmovanja. V zadovoljstvo nam je, da so klubi pristopili želji, da se tekmovanja izboljšajo za skupno 

dobro. Določene predloge bo predsedstvo obravnavalo v prihodnosti, saj je mnenje, da trenutno še 

niso izvedljivi.  

 

Ad 5. (17.03.2020, 31.03.2020, 07.04.2020) 

Predsedstvo je ugotovilo, da so klubi z veliko željo sporočili, da si želijo spremembe pri tekmovanju 

mlajših dečkov in deklic. Ob upoštevanju Zakona o športu, ki prepoveduje registracijo športnikov do 

12. let, je predsedstvo razpravljajo o različnih opcijah, ki bi zagotovili razvoj in hkrati neko vrsto 

tekmovalnosti, za katero menimo, da je želena in potrebna. Spoštujemo mnenje določenih klubov, 

da je tekmovalnost nepotrebna, vendar menimo, da je tekmovalnost del razvoja vsakega otroka 

(starši, šola, okolje…). Razprava na predsedstvu je bila zelo konstruktivna, saj je bila želja, sistem 

izboljšati in prilagoditi do te mere, da bo realno izvedljiv.  

Za Mini rokomet tekmovanje je predsedstvo ugotovilo, da organizacijski model trenutno ni najbolj 

ustrezen, da se številni klubi raje samostojno ali regijsko organizirajo rokometne turnirje. 

Prostovoljni koordinatorji niso učinkoviti ali določeni, saj številni klubi ne vidijo koristi in se ne 

javljajo na pozive. Menimo, da bi bilo bolje, da se ponovno določi osebo na RZS, ki bo projekt 

organizacijsko in strokovna pripravila in k sodelovanju povabila vse klube. Ocenjujemo, da bo 

potrebno večja izmenjanja informacij med klubi in zvezo o potrebah in morebitni pomoči. Cilj 

organiziranosti tekmovanja je v tem, da vsi klubi svoje igralci/igralke učinkovito.  

Pri selekciji MDC je bilo predsedstvo mnenja, da je bila trenutna definicija tekmovanja premalo 

natančna oz. je sploh ni bilo, zato bomo v sprejem klubom predlagali novo, ki bolje določa 

tekmovanje, za katerega menimo, da je zelo pomembno za razvoj otroka, zato pozivamo klube, da 

se vključijo v tekmovanje MDC. Spremembe katere predlagamo tekmovanje bolj definirajo, saj 

želimo vzpostavijo, da se tekmovanje izvede bolj celovito in kakovostno. 



  

    
  

 
 

Pri selekciji MDB je predsedstvo upoštevalo mnenje klubov in predlagalo, da se za sezono 2020/21 

testno uvede turnirski sistem. Turnirski sistem, ki ga je pripravilo predsedstvo predvideva dva nivoja 

in sicer t.i. predtekmovanje, v katerem se razvrstijo klubi po skupinah po 8 oz. 9 ekip (odvisno od 

prijav) in zaključni oz. nadaljevalni del. Menimo, da kljub temu, da uradno tekmovanje ne obstaja 

(ni državnih prvakov), se bo za zapisnikarsko mizo beležil rezultat, ki se ga bo upoštevalo pri 

razvrščanju ekip.  Menimo, da je bolje za razvoj igralcev/igralk, če se v drugem oz. nadaljevalnem 

delu igra z boljšimi ekipami, zato predlagamo neuradno beleženje rezultata. S spremembo 

tekmovanja se poveča število tekem, aktivnih vikendov pa se zmanjša. Zavedamo se, da pri večini 

ekip isti trener pokriva tudi MDA in bo zaradi tega nekaj več logističnih težav, za katere pa 

verjamem, da jih bomo ustrezno rešili, saj bodo morali biti razporedi turnirjev znani že v začetku 

septembra.  [Glej tudi priloge] 

Glede tekmovanja MDA smo bili v predsedstvu mnenja, da za prehodno sezono 2020/21 se ohrani 

ligaško tekmovanje, saj smo menili, da bo turnirski sistem pri MDB uveden testno in bomo na koncu 

sezone primerjali obe tekmovanji in mnenje klubov. Tekmovanje bo neuradno, brez določitve 

državnih prvakov. 

 

Predlog tekmovanja MINI ROKOMET: 

Sprememba starosti: Letnik 2011 in mlajši (2020/21) 

 

Predlog tekmovanja MDC: 

• Starost: Letnik 2010 in mlajši (2020/21) 
• Število igralcev: 6 + 1 na igrišču 20x40 m, ostala igrišča (šolska telovadnica itd.) 5+1 
• Obramba: osebna obramba in conska obramba 1:5. 
• Čas igranja: 2 x 12 min, če sta na turnirju 2 tekmi, če so 3 tekme 2 x 10 min 
• Način tekmovanja: 

o Turnirski sistem 
o regijske skupine (v vsaki je 8-9 ekip); znotraj teh skupin se oblikujejo turnirji (4 ekipe 

na vsakem turnirju). Organizator in ekipe se menjajo. 
o 8 turnirjev na leto, en na mesec: oktober, november, december, januarja, februar 

(izogibamo se počitnic), marec, april, maj. (cca 16 tekem) 
• Rezultat se ne beleži (ni semaforja za rezultat).  Zadetki posameznikov se ne beležijo 
• Kazni igralcev se beležijo, za čas tekme. 
• Sodi 1 sodnik pripravnik 
• Žoga 48 cm 
• Evidentiranje: seznam igralcev 
• Prestavljanja tekem oz. turnirjev ni.  

 

Predlog tekmovanja MDB: 

• Starost: Letnik 2009 in mlajši (2020/21) 
• Število igralcev: 6 + 1 



  

    
  

 
 

• Obramba: ni dovoljena uporaba obrambe 6:0 in 5+1 (moški), ni dovoljena obramba 6:0, 5+1 
in 4+2 (ženske); priporočene obrambe so: 3:3, 1:5, 3:2:1 

• Čas igranja: 2 x 15 min turnir, 2 x 20 min posamezna tekma 
• Način tekmovanja: 

o Turnirski sistem 
o Predtekmovanje – redni del: 

- Razdelitev na skupine (v vsaki je 8-10 ekip); znotraj teh skupin se oblikujejo 
turnirji (4-5 ekipe na turnir). Organizator in ekipe se menjajo. 

- Cca 8 turnirjev (vikendov), dva-tri na mesec: oktober, november, 
december, januar, februar (izogibamo se počitnic) – 14-16 tekem 

o Nadaljevanje – zaključni del: 

- Razvrstitev ekip v skupine 1-6, 7-12, 13-18…po neformalnih rezultatih 
rednega dela 

- Turnirski dvokrožni sistem 

- Vsak igra štirikrat po dve tekmi in dvakrat po eno tekmo 
• Rezultat se beleži samo za zapisnikarsko mizo (ni semaforja za rezultat). Zadetki 

posameznikov se ne beležijo. 
• Kazni igralcev se beležijo, za čas tekme. 
• Sodita 2 sodnika (želeno pripravnik in sodnik) 
• Žoga 48 cm 
• Evidentiranje: seznam igralcev 
• Prestavljanja tekem oz. turnirjev ni.  

 

Predlog tekmovanja MDA: 

• Starost: Letnik 2008 in mlajši (2020/21) 
• Število igralcev: 6 + 1 
• Obramba: ni omejitev (moški), ni dovoljena obramba 6:0, 5+1 in 4+2 (ženske) 
• Čas igranja: 2 x 20 min 
• Način tekmovanja: 

- Redni del:  
• Dvokrožno ligaško tekmovanje 
• Razvrstitev glede na regijske skupine 

- Drugi del: 
• Razvrstitev v polfinalne skupine ter nato na zaključne turnirje 

(obstoječe tekmovanje) 
• Rezultat se beleži samo za zapisnikarsko mizo (ni semaforja za rezultat). Zadetki 

posameznikov se ne beležijo. 
• Kazni igralcev se beležijo, za čas tekme. 
• Sodita 2 sodnika 
• Žoga 50 cm (moški), 48 cm (ženske) 
• Evidentiranje: seznam igralcev in registracija na RZS (za otroke starejši od 12. let) 

 

SKLEP: Potrdijo se predlogi tekmovanj mini rokomet, MDC, MDB, MDA glede na besedilo in 

priloge ter se jih ponudi klubov v sprejem. 



  

    
  

 
 

 

Ad 6. 

Predsedstvo ZRKTM je sledilo večinskemu mnenju klubov o postavitvi dvo-nivojskega tekmovanja 

pri kadetih. Razvoju dvo-nivojskega tekmovanje je predsedstvo namenilo veliko časa, saj želimo, da 

iz njega potegnemo najboljše za slovenski rokomet. Hkrati smo delno upoštevali tudi predloge 

klubov o načinu tekmovanja. Menimo, da je predlagani način najboljši pokazatelj preteklega 

vlaganja (razvrščanje ekip) in razvoja igralcev ter hkrati omogoča vsem ekipam osvojitev naslova 

državnih prvakov. Sistem, ki ga predlagamo klubov je odprt sistem, ki omogoča dober razvoj ekip in 

posameznikov.  [Glej tudi priloge] 

Predlog tekmovanja KADETI MOŠKI: 

• Starost: Letnik 2004 in mlajši (2020/21) 
• Število igralcev: 6 + 1 
• Obramba: ni omejitev 
• Čas igranja: 2 x 30 min 
• Način tekmovanja: 

o Dvo-nivojsko tekmovanje (prva in druga kadetska liga) 
o Prijave v kvalifikacije za prvo ligo do konca prejšnje sezone (do 30.06.) 

 
PRVA LIGA 

- Prijavljenih do 14 ekip: 
• Ne igrajo se kvalifikacije, direktno se igra prva liga, kjer se odigra 

26 krogov po sistemu dvokrožnega tekmovanja. 

- Prijavljenih do 16 ekip: 
• Ekipe se razdelijo v štiri skupine po kriteriju razvrstitve ekip. Izvede 

se dvokrožno tekmovanje s prilagoditvijo (prvo in drugo rangirani 
ekipi, igrata medsebojni tekmi v tretjem in šestem krogu). 

 

 

 

 

 

 

• Prvo, drugo in tretje uvrščene ekipe se uvrstita v prvo ligo (skupno 
12 ekip). Točke medsebojnih tekem se prenesejo v prvo ligo. 
Odigra se še 18 krogov prve lige po dvokrožnem tekmovanju. 
Skupno ima ekipa 24 krogov oz tekem. 

- Prijavljenih je 17 ekip. Odigra se pred kvalifikacijska tekma med 16 in 17 
rangirano ekipo. Zmagovalec se uvrsti v skupino 1. Tekma se igra na terenu 
16. rangirane ekipe. 

• Tekmovanje tako kot pri 16 ekipah 

- Prijavljenih do 24 ekip: 
• Ekipe se razdelijo v šest skupine po kriteriju rangiranja ekip. Izvede 

se dvokrožno tekmovanje s prilagoditvijo (prvo in drugo rangirani 
ekipi, igrata medsebojni tekmi v tretjem in šestem krogu). 

SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 

1. rang. ekipa 2 3 4 

8. 7 6 5 

9 10 11 12 

16 15 14 13 



  

    
  

 
 

 
 

• Odigra se 4 (če skupina ni popolna) do 6. krogov (od 3 vikenda v 
septembru do 3. vikenda v oktobru).Prvo in drugo rangirani ekipi, 
igrata medsebojni tekmi v tretjem in šestem krogu  

• Prvo in drugo uvrščena ekipa se uvrsti v prvo ligo (skupno 12 ekip). 
Točke medsebojnih tekem se prenesejo v prvo ligo. Odigra se še 20 
krogov prve lige po dvokrožnem tekmovanju. Skupno ima ekipa 24 
ali 26 krogov oz tekem.                                       

                                            DRUGA LIGA 

- Tekmujejo ekipe, ki se prijavijo v drugo  ligo in ekipe, ki so izpadle 
iz kvalifikacij za prvo ligo. 

- Tekmovanje je sestavljeno iz rednega dela in finalne razvrstitve 

- Redni del: 
• Ekipe so enakovredno, lokacijsko razvrščene v dve ali tri 

skupine (vzhod, center, zahod). Posamezne skupine so 
lahko sestavljene iz drugačnega št. ekip. 

▪ Do 18 ekip – dve skupini 
▪ Nad 18 ekip – tri skupine 

• Izvede se dvokrožno tekmovanje s prenosom točk 
medsebojnih tekem v finalne skupine 

- Finalni del: 
• Finalne skupine so razdeljene po 6 ekip. Zadnja skupina je 

lahko sestavljena iz drugačnega št. ekip. 
• Izvede se dvokrožno tekmovanje glede na št. ekip v  

rednem delu: 
▪ Dve skupini v rednem delu: V finalno skupino 1.-4. 

mesta se uvrstijo 1. in 2. uvrščena ekipa rednega 
dela posamezne skupine (vzhod in zahod). 
Postopek kreiranje skupin se ponovi za ostale 
skupine. 

▪ Tri skupine v rednem delu: V finalno skupino 1.-6. 
mesta se uvrstijo 1. in 2. uvrščena ekipa rednega 
dela posamezne skupine (vzhod, center in zahod). 
Postopek kreiranje skupin se ponovi za ostale 
skupine. 

• Sodita 2 sodnika 
• Žoga 54-56 cm (moški), velikost žoge 2 
• Evidentiranje: registracija na RZS 

 

 

 

SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 SKUPINA 5 SKUPINA 6 

1.rang.ekipa 2 3 4 5 6 

12 11 10 9 8 7 

13 14 15 16 17 18 

24 23 22 21 20 19 



  

    
  

 
 

KRITERIJI ZA RAZVRSTITEV EKIP: 

V kvalifikacije za prvo ligo se sprejme maksimalno 24 ekip, ki so razvrščene na podlagi rezultatov 

zadnjih dveh sezon. Upošteva se odstotek točk posamezne lige. Kadeti (40% točk, zadnja zaključena 

sezona), SDA (20% točk, zadnja zaključena sezona), SDA (40% točk, predzadnja zaključena sezona). 

Osnova za dodeljevanje in seštevanje točk je končna lestvica posamezne sezone oz. lige (lestvica 

tekmovanja mladih). Maksimalno št. točk je min 40 oz. najvišje številno prijavljenih ekip katerikoli 

mlajši kategoriji. Prva ekipa v ligi dobi max. Št točk, druga eno manj itd. Tam, kjer ni mogoče določiti 

vrstnega reda, dobijo ekipe eno št. točk, ki sledi zadnji ekipi, ki ji je moč določiti vrstni red. 

Če imata dve ali več ekipe isto točk, se ekipe razvrstijo glede na točke pridobljene pri kadetski nato 

pri starejših dečkih A ter nato pri starejših dečkih B.  

Če se katera izmed prvih 24.rangiranih ekip ne prijavi v kvalifikacije dobi prosto mesto (ob 

predhodni prijavi) naslednja ekipa po rangu in tako naprej. 

SKLEP: Klubom se predlaga sprejetje predloga odprtega kadetskega tekmovanja za moške s 

kriteriji za razvrstitev ekip 

 

Ad 7.  (21.04.2020) 

Predsedstvo se je seznanilo s rezultati konference ZRKTM glede predloga predsedstva o prekinitvi 

tekmovanja mladih in popolnitvi lig. Ženski del predsedstva je seznanil ostale, da je pri ženski 

kadetski drugi ligi težko (pošteno) določiti prva dva nosilca, saj imajo kar tri ekipe enako točk, 

odigrali pa so samo eno ali dve tekmi. Predsedstvo se je hkrati seznanilo, da je RK Jeruzalem Ormož 

(ženske) sporočile, da v sezoni 2020/21 ne bo sodelovalo v kadetski kategoriji. Posledično se sprosti 

eno mesto pri kadetski prvi ligi. Predsedstvo zadolži komisarja, da preveri pri klub interes igranja v 

prvi ligi. 

SKLEP: Komisar TM preveri interes klubov za igranje prve lige pri klubih, ki imajo enako št. točk v 

drugi ligi (1.-6. mesta)  

 

Ad 8. (21.04.2020) 

Na podlagi sklepa konference ZRKTM se sprejme vrstni red klubov posameznih ligi, ki jih bo RZS 

prijavila na OKS za pridobitev kategorizacije. Vrstni red ne določa državnega prvaka, ampak samo 

določa zaporedje klubov prejemnikov kategorizacije. V primeru zagotovitve dokazovanja vrstnega 

reda pri sponzorjih/donatorjih se lahko podatke za kategorizacijo uporabi tudi v ta namen, vendar 

samo za pridobitev sponzorskih/donatorskih sredstev. 

Podatki za kategorizacijo za sezono 2019/20 

Mladinci (prijavljenih je bilo 31 ekip): 

1. RD Urbanscape Loka 

2. RK Gorenje Velenje 



  

    
  

 
 

3. RK Celje Pivovarna Laško 

4. RK Sviš Ivančna Gorica 

5. RK Jeruzalem Ormož 

6. RD Butan plin Izola 

7. MRK Krka 

8. RK Trimo Trebnje  

Mladinke (prijavljenih je bilo 14 ekip): 

1. RK Krim Mercator 

2. ŽRD Litija 

3. ŽRK Z’ Dežele 

4. RK Olimpija 

Kadeti (prijavljenih je bilo 32 ekip): 

1. RK Gorenje Velenje 

2. RK Celje Pivovarna Laško 

3. RK Radovljica 

4. ŠRD Škofljica Pekarna Pečjak 

5. ŠD Mokerc – KIG 

6. RK Sviš Ivančna Gorica 

7. RK Slovenj Gradec 2011 

8. RK Sevnica 

Kadetinje (prijavljenih je bilo 20 ekip): 

1. RK Olimpija 

2. RŽK Zagorje 

3. ŽRK Z’ Dežele 

4. RK Krim Mercator 

5. RK Jeruzalem Ormož 

6. RK Zelene doline Žalec 

SKLEP: Predsedstvo potrdi sezname klubov, ki jih bo RZS posredovala klubom za pridobitev 

kategorizacije pri OKS. Vrstni red ne določa državnih prvakov za sezono 2019/20, ampak omogoča 



  

    
  

 
 

klubom pridobitve potrdil o končni uvrstitvi, za namene pridobivanja sponzorskih/donatorskih 

sredstev.   

 

Ad 9. (17.03.2020 in 24.04.2020) 

Pisarna RZS in določeni člani predsedstva smo prejeli klic oz. informacijo s strani mame enega izmed 

igralcev, da namerava družina podati prošnjo na RZS o odobritvi igranja igralca letnika 2005 za 

starejše dečke A (v sezoni 2020/21), zaradi diagnosticiranega stanja otroka o poznem telesnem 

razvoju. V predsedstvu smo se v kratki razpravi dogovorili, da za končni sklep počakamo na uradno 

prošnjo, kateri bo priloženo tudi zdravniško potrdilo o stanju razvoja otroka.  

Predsednik je seznanil člane predsedstva, da bo organiziral dva posveta, ločena za ženske in moške 

klube o predlogih. Termin bo določen po izdaji zapisnika sestanka. 

Člani smo veliko časa namenili tudi razmisleku o bodoči sezoni, ki se lahko začne kasneje ali brez 

gledalcev ali kako drugače. Ob tem opozarjamo, da bodo vse odločitve usklajene z navodili OKS in 

uradnih organov RS. 

Menimo, da moramo v propozicije za prihodnje sezono dodati določbo, ki bo opredelila končno 

razvrstitev vseh kategorij v primeru višje sile ali epidemije. Določbo bomo uskladili na prihodnjih 

sestankih, po posvetu s klubi in RZS. 

 

Priloge: 

- Priloga 1_Simulacija sistema MDB za sezono 2019/2020 (G. Debelak) 

- Priloga 2_Sistem tekmovanja MDB (G. Debelak in F. Komel) 

- Priloga 3_Kadetska liga (R. Cvikl) 
          

 

Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


