
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 3. POSVETA KLUBOV ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel  

17.02.2021 ob 20.00 uri (ženski klubi 1. mladinske lige) 

Prisotni klubi: RK OLIMPIJA, ŽRK KRKA NOVO MESTO, ŽRK VELENJE, RK KRIM MERCATOR, ŽRK 

Z'DEŽELE RK ZELENE DOLINE ŽALEC, ŽRK PTUJ, ŠDRŠ VRHNIKA, ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA 

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

Posnetek: https://youtu.be/Cf4uimnctHA  

in  

17.02.2021 ob 20.45 uri (moški klubi 1. mladinske lige) 

Prisotni klubi: RK JERUZALEM ORMOŽ, RD SLOVAN, RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO, ŠD MOKERC-KIG, 

MRK KRKA, RK SVIŠ IVANČNA GORICA, RK GORENJE VELENJE, RD URBANSCAPE LOKA, RK TRIMO 

TREBNJE, RD BUTAN PLIN IZOLA, MRK LJUBLJANA, RD KOPER, RK MARIBOR BRANIK, RK SLOVENJ 

GRADEC 2011, RD RIKO RIBNICA 

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

Posnetek: https://youtu.be/4sPhNho2k-Q  

 

Dnevni red: 

1. Izvedba tekmovanja za mladinsko 1. ligo za dekleta in fante.  
2. Razno 

 

Ad 1.  

Predsednik G. Šuštaršič je odprl posvet in uvodoma predstavil sprejeto uredbo vlade RS, ki je z dnem 

15.02.2021 sprostila izvajanje treningov za vse mlajše selekcije (športno – nad 12. let in rekreativno 

– pod 12. let) ob upoštevanju pravil NIJZ o brezkontaktni vadbi in organiziranju treningov do 10 

oseb plus trener. Poleg sprostitve za izvedbo brezkontaktne vadbe pa je država omogočila izvedbo 

treningov (brez omejitev, ob upoštevanju osnovnih priporočil NIJZ) in tekmovanj v drugo-nivojskem 

članskem tekmovanju ter v prvo-nivojskem mladinskem tekmovanju, pod pogojem, da se vsi 

udeleženci tedensko uradno testirajo s PCR oz. HAG testi oz. imajo potrdilo, da so COVID-19 že 

preboleli in niso več kužni. Potrdilo o pozitivne testu mora biti staro vsaj 21 dni oz. manj kot 6. 

mesecev, zadostuje pa tudi potrdilo zdravnika o navedeni bolezni. Omogočeno je tudi tekmovanje 

za osebe, ki so se že cepile in je od drugega odmerka cepiva poteklo vsaj 16. oz. 21. dni (odvisno od 

cepiva).  

Poudaril je tudi, da je izvajanje tekem in treningov pri mladinski selekciji omogočeno za vse 

igralce/igralke, ki so prijavljeni pri mladinski selekciji in so starejši od vključno letnika 2005. Opozoril 

pa je, da policijska ura velja in dovoljuje prehod samo za namen prihoda na delo, kar v našem 
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primeru pomeni, da mora biti poklicni športni oz. da ima pogodbo po Zakonu o športu (vsaj 

minimalna plača v RS). 

Ponovno je bil izpostavljen 42. člen Pravilnika o rokometnih tekmovanj, ki v primeru višje sile, kar 

pandemija zagotovo je, omogoča predsedstvu RZS, da tekmovanja predčasno konča in se izvede 

razvrstitev glede na trenutni vrstni red v primeru, da je odigranih več kot polovica predvidenega 

tekmovanja, brez upoštevanja morebitne končnice, ob upoštevanju, da je so odigrani celotni krogi. 

V nadaljevanju je predsednik predstavil trenutno situacijo v mladinskem rokometu ter predstavil 

predloge za nadaljevanje prvenstva pri mladinski ligi za dekleta in fante. 

Pri tekmovanju deklet sta bila predstavljena sta predloga načina tekmovanje do konce sezone in 

sicer: 

a. Izvedba rednega cela v celoti - dvokrožno, brez igranje končnice oz. razvrstitve. Državni 
prvak se določi glede na vrstni red rednega dela. 

b. Izvedba rednega dela – enokrožno, z igranjem končnice celotno. Državni prvak se določi 
glede na vrstni red rednega dela. 

 

Pri tekmovanju fantov je po mnenju predsedstva možena enokrožna izvedba plus ena tekma, saj s 

tem zadostimo pogojem prej omenjenega člena Pravil o rokometnih tekmovanjih.  

V nadaljevanju je komisar lige, G. Debelak predstavil koledar za posamezno selekcijo z 

upoštevanjem reprezentančnih vikendov oz. akcij ter podal predloge za začetek tekmovanja in 

igranja prestavljenih tekem.  

Razprava med udeleženci: 

- termini reprezentance, 
- predlogi tekmovanja, 
- koledar, 
- prestavljene tekme, 
- testiranja, 
- okužbe in karantena, 
- kategorizacija 
- … 

 

  



  

    
  

 
 

Odločitev: 

Ženski klubi – trenutna situacija: 

ŠT. EKIPA 
ŠT. 

TEKEM 
ZA 

ODIGRAT 
 

1 RK OLIMPIJA 5 9  

2 ŽRK KRKA NOVO MESTO 4 10  

3 ŽRK VELENJE 4 10  

4 RK KRIM MERCATOR 2 12  

5 ŽRK Z'DEŽELE 4 10  

6 RK ZELENE DOLINE ŽALEC 5 9  

7 ŽRK PTUJ 6 8  

8 ŠDRŠ VRHNIKA 6 8  

 

Mladinska 1. liga za ženske: Klubi so se odločili za izvedbo rednega cela v celoti - dvokrožno, brez 

igranje končnice oz. razvrstitve. Državni prvak se določi glede na vrstni red rednega dela. 

Začetek v tekmovalnem vikendu 13./14.03 s 7. krogom rednega dela, v vikendu 20./21.03. se 

odigrajo prestavljene tekme oz. tekme vnaprej. V naslednjem vikendu, 27./28.03. se igra 8. krog itd. 

Vse zaostale tekme je potrebno odigrali pred zadnjima dvema krogoma rednega dela. 

Klubom je omogočeno, da igrajo tekme vnaprej, tudi v tem pripravljalnem obdobju če obstaja 

obojestranski interes. 

Moški klubi – trenutna situacija: 

ŠT. EKIPA 
ŠT. 

TEKEM 
ZA 

ODIGRAT  
1 RK JERUZALEM ORMOŽ 5 9  

2 RD SLOVAN 5 9  

3 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 4 10  

4 ŠD MOKERC - KIG 5 9  

5 MRK KRKA 4 10  

6 RK SVIŠ IVANČNA GORICA 4 10  

7 RK GORENJE VELENJE 2 12  

8 RD URBANSCAPE LOKA 3 11  

9 RK TRIMO TREBNJE 5 9  

10 RD BUTAN PLIN IZOLA 5 9  

11 MRK LJUBLJANA 3 11  

12 RD KOPER 4 10  

13 RK MARIBOR BRANIK 4 10  

14 RK SLOVENJ GRADEC 2011 5 9  



  

    
  

 
 

Mladinska 1. liga za moške: Odigralo se bo prvenstvo po trenutnih propozicijah, vendar enokrožno, 

torej samo 13. krogov ter dodatno še en krog, torej 14. krog. 14. krog se izvede glede na razvrstitev 

13. kroga po naslednjem načelu: 

- 01. uvrščena ekipa po 13 krogu : 02. uvrščena ekipa po 13. krogu 
- 03. uvrščena ekipa po 13 krogu : 04. uvrščena ekipa po 13. krogu 
- 05. ekipa : 06. ekipa 
- 07. ekipa : 08. ekipa 
- 09. ekipa : 10. ekipa 
- 11. ekipa : 12. ekipa 
- 13. ekipa : 14. ekipa 

Domača ekipa je ekipa, ki je v prvi medsebojni tekmi bila v gosteh. Državni prvak se določi glede na 

vrstni red po odigranem rednega delu - do vključno 14. kroga. 

Začetek tekmovanja po epidemiji je v tekmovalnem vikendu 20./21.03. Klubi se lahko prostovoljno 

dogovorijo, da prestavljene tekme odigrajo tudi prej, začenši od tekmovalnega vikenda 06./07.03. 

naprej. 

Vse zaostale tekme je potrebno odigrali pred zadnjima dvema krogoma rednega dela. 

Klubom je omogočeno, da igrajo tekme vnaprej, tudi v tem pripravljalnem obdobju če obstaja 

obojestranski interes. 

 

Ad 2.  

Na predsedstvo ZRKTM je prišel predlog o povečanju starosti mladinskega tekmovanja za eno leto 

v naslednji sezoni, kar pomeni, da bi v sezoni 2021/22 še za eno sezono, kar pomeni, da bi za 

mladince v naslednji sezoni igrali letnik 2001 ter vse do letnika 2006, ter oziroma pri mladinkah igrali 

letniki 2002 ter vse do letnika 2006. Predsedstvo o tem še ni odločalo, je pa deljenega mnenja, saj 

slovenski rokomet že dandanes po starosti in kvaliteti zaostaja za evropskim.  

 Razprava med udeleženci: 

- razlogi za povečanje 
- v razmislek, da se poveča tudi kadetska liga 
- problem je več letnikov, ne samo 2001 
- povečanje za dve sezoni, ne samo za eno 
- potrebna širša razprava 
- mogoče problem kategorizacija za zahteve OKS 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič     

 

Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


