
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 4. POSVETA KLUBOV ZRKTM (mandatno obdobje 2020-21), 

ki je se je izvedel  

17.04.2021 ob 11.00 uri ter 19.04.2021 ob 17.00 uri (ženski klubi) 

Prisotni klubi oz. predstavniki: Boštjan  - RK Šempeter Vrtojba, RK Vrhnika, Vladoša - RK Piran, Kafol 

Rauter - RK Sava Kranj, Brcar Bojan – ŽRK Velenje, Milija Tomšič – RK Krim, ŽRK KRKA, ŽURD KOPER, 

Ana Žigon - ŽRK Mlinotest, Deni Stibilj - ŽRK Mlinotets, Neno Potočnjak – RK Gorišnica, Kaja Ričnik, 

Misa Marinćek Ribezl – ŽRK Z'Dežele, Saša Čajavec – ŽRK Z'Dežele, Milan Ramšak – ŽRK Zelene 

Doline Žalec, Albert Bukovac, Aleš Veber – RK Olimpija, Marjeta Veber Marton – RK Olimpija 

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

Posnetek: https://youtu.be/Xlcc4bIHcrE  

in  

17.04.2021 ob 12.00 uri (moški klubi) 

Prisotni klubi: Gregor Šuštaršič - MRK Krka, Ivan Simonović, Pegi Berce – RK Cerklje, RK Goran 

Debelak – RK Radovljica, Damjan Radanovič - MRD Dobova, Peter Novak – RK Celje PL, Roman Šavrič 

RK Trimo Trebnje, Miran Sečki – RK Sevnica, Janez Martinčič - RK Cerklje, Žiga Lesjak – RK Slovenj 

Gradec, Dejan, Vasja Kozelj - RK Maribor Branik, Marta Tetičkovič Ranfl, Željko in Tomaž - RD 

Ribnica), Edo Javor - RD Slovan, Branko Bulovič – RK Slovenj Gradec, Matija - RK Mokerc KIG, Urška 

Marko Oštir – RK Gorenje Velenje, Nejc Poklar – RD Koper, Ficko Boštjan - RD Slovan 

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

Posnetek: https://youtu.be/pk6weSRoldk  

 

Dnevni red: 

1. Izvedba tekmovanja za kadetsko ligo za dekleta in fante 
2. Izvedba tekmovanja za mladinsko ligo za dekleta in fante 
3. Testiranje za COVID-19 (izvajalci testiranj in refundacija) 
4. Okužbe in prestavitev tekem 
5. Razno 

 

  

https://youtu.be/Xlcc4bIHcrE
https://youtu.be/pk6weSRoldk


  

    
  

 
 

Ad 1.  

Predsednik G. Šuštaršič je odprl posvet in uvodoma predstavil pogled predsedstva na trenutno 

situacijo in hitro prišel na predstavitev predlog za žensko in moško tekmovanje.   

 

Predlogi: 

ŽENSKA 1. KADETSKA LIGA: 

Odigrani so trije ne popolni krogi (največ zaostalih tekem: Krim 3; Krka, Piran, Metlika, Sava 2 tekmi) 

::: Predlog ::: 

Odigra se zaostale tekme in tekme od 4. kroga do vključno 12 kroga (več kot 51% tekem) – 9 

terminov: 

24./25.4. 4. krog rednega dela 

8./9.5. 5. krog rednega dela – akcija REP (igra se lahko v sredo) 

15./16.5. 6. krog rednega dela 

22./23.5. 7. krog rednega dela 

29./30.5. 8. krog rednega dela 

2.6. sreda 9. krog rednega dela 

5./6.6. 10. krog rednega dela – DP rokomet na mivki 

12./13.6. 11. krog rednega dela – akcija REP (igra se lahko v sredo) 

19./20.6. 12. krog rednega dela * 

*Možnosti za izvedbo 12. kroga: 

a) naj bo enak 1. krogu 

b) se določi udeležence z žrebom 

c) 12. krog tekmovanja se določi glede na razvrstitev 11. kroga po naslednjem načelu: 

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

- 11. ekipa : 12. 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 12. kroga. 

Odločitev: 

Določeni klubi so podali zadržke glede na predlog zato se je predsednik odločil prekiniti posvet 

klubov in obljubil, da bo v ponedeljek, 19.04. nadaljevanje sestanka.   



  

    
  

 
 

ŽENSKA 2. KADETSKA LIGA: 

Odigrani so trije ne popolni krogi (največ zaostalih tekem: Gorišnica in Litija 2 tekmi) 

::: Predlog 1 ::: 

Odigra se zaostale tekme in tekme od 4. kroga do vključno 8 kroga (več kot 51% tekem): 

24./25.4. 4. krog rednega dela 

8./9.5. 5. krog rednega dela 

15./16.5. 6. krog rednega dela 

22./23.5. 7. krog rednega dela 

29./30.5. 8. krog rednega dela 

::: Predlog 2 ::: 

Ekipe v prvem delu odigrajo po enokrožnem sistemu, še 4 krogi + zaostale tekme: 

24./25.4. 4. krog rednega dela 

8./9.5. 5. krog rednega dela 

15./16.5. 6. krog rednega dela 

22./23.5. 7. krog rednega dela 

 

FINALNI DEL: 

 Ekipe bi razdelili v 2 skupini, kamor prenesejo vse točke, ter odigrajo še povratne tekme 

(potrebujemo 3 termine): 

Finalna skupina A Finalna skupina B 

 

1. uvrščena ekipa po prvem delu 5. uvrščena ekipa po prvem delu  

2. uvrščena ekipa po prvem delu 6. uvrščena ekipa po prvem delu  

3. uvrščena ekipa po prvem delu 7. uvrščena ekipa po prvem delu  

4. uvrščena ekipa po prvem delu 8. uvrščena ekipa po prvem delu  

 

29./30.5. 1. krog 

5./6.6. 2. krog – DP rokomet na mivki 

12./13.6. 3. krog 

 

Odločitev: 

Določeni klubi so podali zadržke glede na predlog zato se je predsednik odločil prekiniti posvet 

klubov in obljubil, da bo v ponedeljek, 19.04. nadaljevanje sestanka. 



  

    
  

 
 

 

MOŠKA 1. KADETSKA LIGA: 

Kvalifikacijska skupina A: udeleženca 1. lige: RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO in RK TRIMO TREBNJE 

Kvalifikacijska skupina B: udeleženca 1. lige: ni možno določiti udeležence 

Kvalifikacijska skupina C: udeleženca 1. lige: ŠD MOKERC-KIG in RD KOPER 

Kvalifikacijska skupina D: udeleženca 1. lige: RK GORENJE VELENJE in še en udeleženec 

Kvalifikacijska skupina E: udeleženca 1. lige: RD LL GROSIST SLOVAN in RK SLOVENJ GRADEC 2011 

Kvalifikacijska skupina F: udeleženca 1. lige: MRK KRKA in še en udeleženec 

::: Predlog 1 ::: 

Prilagodi se tekmovalni sistem. Odigra se nujne zaostale tekme za določitev kvalifikacij. Na 

podlagi kvalifikacij se pripravijo 3 polfinalne skupine A, B in C. Medsebojne točke in gol razlika se 

prenese iz kvalifikacij. Odigra se dvokrožno z ekipami, s katerimi še nisi igral.  

Polfinalna skupina A Polfinalna skupina B Polfinalna skupina C 
 

1. uvrščena ekipa kv. Skupine A 1. uvrščena ekipa kv. Skupine B 1. uvrščena ekipa kv. Skupine C  

2. uvrščena ekipa kv. Skupine A 2. uvrščena ekipa kv. Skupine B 2. uvrščena ekipa kv. Skupine C  

1. uvrščena ekipa kv. Skupine F 1. uvrščena ekipa kv. Skupine E 1. uvrščena ekipa kv. Skupine D  

2. uvrščena ekipa kv. Skupine F 2. uvrščena ekipa kv. Skupine E 2. uvrščena ekipa kv. Skupine D  

 

24./25.4. kvalifikacije 

1./2.5. kvalifikacije 

8./9.5. 1. krog polfinala 

15./16.5. 2. krog polfinala 

22./23.5. 3. krog polfinala 

29./30.5. 4. krog polfinala 

 

FINALNI DEL – tekme za mesta: odigra so po enokrožnem sistemu vsaka ekipa igra eno tekmo 

doma in eno v gosteh (1x prosti) 

Za 1. MESTO: Zmagovalci polfinalnih skupin A, B in C 

Za 4. MESTO: drugo uvrščene ekipe polfinalnih skupin A, B in C 

Za 7. MESTO: tretje uvrščene ekipe polfinalnih skupin A, B in C 

Za 10. MESTO: četrto uvrščene ekipe polfinalnih skupin A, B in C 

5./6.6. 1. krog finala – DP rokomet na mivki 

12./13.6. 2. krog finala 

19./20.6. 3. krog finala 



  

    
  

 
 

Predlog za finalni del: V primeru, da bomo klubi imeli veliko št. okužb in bodo bile tekme 

prestavljene, je mogoče del polfinalnega tekmovanja prestaviti v junij in finalni del odigrati v enem 

vikendu (od petka do nedelje, vsak dan en krog)  

::: Predlog 2 ::: 

Odigra se nujne zaostale tekme za določitev kvalifikacij in tekme lige do vključno 12. kroga (več 

kot 51% tekem). 

24./25.4. kvalifikacije 

1./2.5. Kvalifikacije 

8./9.5. 1. krog rednega dela 

15./16.5. 2. krog rednega dela 

12.5. sreda 3. krog rednega dela 

22./23.5. 4. krog rednega dela 

26.5. sreda 5. krog rednega dela 

29./30.5. 6. krog rednega dela 

5./6.6. 7. krog rednega dela – DP rokomet na mivki 

9.6. sreda 8. krog rednega dela 

12./13.6. 9. krog rednega dela 

19./20.6. 10. krog rednega dela 

Že odigrano 11. krog rednega dela – prenesena tekma iz kvalifikacij 

Že odigrano 12. krog rednega dela – prenesena tekma iz kvalifikacij 

 

Odločitev: 

Klubi se so preko glasovanja odločili za izvedbo prvega predloga, ki vključuje dvodelno tekmovanje 

z izvedbo kvalifikacij in izvedbe prve in druge lige glede na polfinale in finalni del tekmovanja.  

KLUB Kako bi tekmovali v kadetskem tekmovanju? 

Vasja Koželj - RK Maribor Branik Ne tekmovalno 

Roman Šavrič - RK Trimo Trebnje Ne tekmovalno 

Gregor Šuštaršič - MRK Krka Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

Željko in Tomaž - RD Ribnica Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

marko oštir - RK Gorenje Velenje Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

Peter Novak - RK Celje PL Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

"Miran Sečki (Guest)" - RK Sevnica Ne tekmovalno 

Matija - RK Mokerc KIG Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

"Dejan (Gost)" - MRK Ljubljana Ne tekmovalno 

Edo Javor - RD Slovan Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

Marta Tetičkovič  Ranfl - RK Drava Ptuj Ne tekmovalno 

Goran Debelak - RD Radovljica in RK Cerklje Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

Branko Bulovič - RK Slovenj Gradec Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 

Ivan Simonović (Guest) - RD Slovan Tekmovalno z določitvijo državnega prvaka 



  

    
  

 
 

Določeni klubi so izrazili mnenje, da bi nadaljevali tekmovanje izven konkurence oz. ne tekmovalno. 

Ostali klubi ob tem nisi izrazili nasprotovanja. Vsi klubi so izrazili zadovoljstvo, da se bo lahko 

ponovno tekmovalo oz. igralo. 

 

Ad 2.  

ŽENSKA 2. MLADINSKA LIGA: 

Trenutno je odigrana samo en tekma. 

::: Predlog ::: 

Odigra se več kot 51 % tekmovanja, torej 6. krogov. 

24./25.4. 1. krog rednega dela 

8./9.5. 2. krog rednega dela 

15./16.5. 3. krog rednega dela 

22./23.5. 4. krog rednega dela 

29./30.5. 5. krog rednega dela 

5./6.6. 6. krog rednega dela  – DP rokomet na mivki 

 

Za razmislek: lahko pa se redni del podaljša še za kakšen krog ali dva, da boste imeli več krogov. V 

primeru, da se ne odigrajo vsi dodatni krogi, je za končno razvrstitev bistven zaključen 6. krog. 

 

Odločitev: 

Določeni klubi so podali zadržke glede na predlog zato se je predsednik odločil prekiniti posvet 

klubov in obljubil, da bo v ponedeljek, 19.04. nadaljevanje sestanka.  



  

    
  

 
 

 

MOŠKA 2. MLADINSKA LIGA: 

ZAHOD odigranih je pet popolnih krogov od 14ih. 

VZHOD odigrani štirje ne popolni krogi (zaostalo tekmo imata Ptuj : Črnomelj). 

OPOMBA: Iz lige izstopilo moštvo RK DRAVA PTUJ. 

::: Predlog ::: 

V prvem delu VZHOD in ZAHOD klubi odigrajo po enokrožnem sistemu (potrebno odigrati 

zaostalo tekmo): 

24./25.4. 5. krog rednega dela 

8./9.5. 6. krog rednega dela 

15./16.5. 7. krog rednega dela 

 

FINALNI DEL: ekipe odigrajo še tekme z ekipami z nasprotne skupine po enokrožnem sistemu 

(točke in gol razlika medsebojnih tekem s prvega dela se prinese naprej): 

Finalna skupina 1.-6. Finalna skupina 7.-12. 

 

1. uvrščena ekipa ZAHOD 4. uvrščena ekipa ZAHOD  

2. uvrščena ekipa ZAHOD 5. uvrščena ekipa ZAHOD  

3. uvrščena ekipa ZAHOD 6. uvrščena ekipa ZAHOD  

1. uvrščena ekipa VZHOD 4. uvrščena ekipa VZHOD  

2. uvrščena ekipa VZHOD 5. uvrščena ekipa VZHOD  

3. uvrščena ekipa VZHOD 6. uvrščena ekipa VZHOD  

 

22./23.5. 1. krog finalni del 

29./30.5. 2. krog finalni del 

5./6.6. 3. krog finalni del – DP rokomet na mivki 

 

Odločitev: 

Predlog je bil potrjen.  

  



  

    
  

 
 

Ad 3. 

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki 

sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa 

na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali 

hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali 

športno rekreativno dejavnost iz 2. člena tega odloka ter udeleženci in izvajalci programov 

usposabljanj iz 3. člena tega odloka, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG. 

Osebam iz predhodnih dveh odstavkov testiranja ni treba opraviti, če imajo: 

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka 

cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 

14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši 

od šest mesecev, ali 

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 

šest mesecev. 

Seznam izvajalcev hitrih testov najdete na : 

- https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/  
- https://www.gzs.si/Novice/ArticleId/78419/seznam-izvajalcev-hitrih-testov  

 

Refundacija stroškov: skladno z ukrepom o povračilu stroškov testiranja športnikov, trenerjev ter 

drugega tekmovalnega osebja iz PKP7 – Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) ter PKP8, ki je omenjeni ukrep podaljšal do 

konca leta 2021 bo vsak klub s strani RZS prejel v podpis sporazum med klubom in RZS, preko 

katerega vam bo FURS preko RZS povrnil stroške, ki ste jih namenili za izvedbo testiranj ali nakup 

testov. Račune boste mesečno z pripadajočim obrazcem pošiljali na RZS. Obrazec vam bo poslala 

RZS. 

 

Ad 4. 

Okužbe v ekipah pojavljale in posledično se bodo morale tekme prestaviti. Glede na zelo omejeno 

število tekmovalnih vikendov je potrebno razmisliti, kaj narediti s tekmami v primeru okužb, v 

vprašanjem, kdaj se bodo igrale. Pravilnik o rokometnih tekmovanjih daje moč komisarju lige, da se 

v primeru epidemije (okužbe) tekmi prestavi. Še vedno ostaja v veljavi dogovor, da se v primeru 

okužbe tekme prestavijo, vendar se je potrebno zavedati, da se od komisarja lige zahteva, da 

skladno s pravilnikom o rokometnih tekmovanjih opozarja ekipe, da odigrajo prestavljene tekme v 

okviru dogovorjenih sprememb tekmovalnega koledarja. 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/
https://www.gzs.si/Novice/ArticleId/78419/seznam-izvajalcev-hitrih-testov


  

    
  

 
 

V primeru nezmožnosti dosega konsenza med kluboma in odklonitve igranja se bo tekma skladno s 

pravilnikom registrira z 10 : 0. Predlagamo pa, da se registracija tekme v primeru nezmožnosti 

igranja zaradi okužb opravi brez upoštevanja minus točk in ostalih sankcij, ki sledijo v primeru ne 

odigrane tekme oz. registrirane tekme 10 : 0. 

 

Odločitev:  

Na posvetu smo še vedno ostali v mnenju, da v kolikor je okužba v ekipi se morajo tekme prestaviti. 

S tem se sledi priporočilom NIJZ in zdravstvene stroke.  

 

Ad 5.  

Določeni klubi so na posvetu izpostavili težave zaradi pomanjkanja igralk/igralcev zato so izrazili 

željo, do bi nadaljevanje tekmovanje tekmovali izven konkurence, kar pomeni, da bi bile vse tekme 

registrirane z 10 : 0.  

Predsedstvo je o tej temi že ne uradno odločalo in sklenilo, da se v tej sezoni zaradi izrednih razmer 

to ekipam omogoči brez posledic – brez minut točk in brez izpada iz tekmovanja. Je pa predsedstvo 

o tem vprašalo tudi statutarno komisijo, katere odgovor še čakamo.  

Noben klub ni izrazil nasprotovanja.  

Miša Marinćek Ribezl je omenila predlog, da bi v naslednji sezoni pri kadetih (m/ž) - (vsaj zadnje 

leto kadetske kategorije) upoštevali, da le ta lahko igra za dve kategorije, za katero ali člansko, 

mladinsko oziroma kadetsko, pa je pristojen za odločitev klub igralca. Predlaga takšno rešitev vsaj 

v navedenih kategorijah. V primeru, da se navedeno ne sprejme za vse igralce posamezne 

kategorije, predlagam vsaj tri izjeme v selekciji. Primerno rešitev so poiskali tudi na KZS, kjer v 

letošnji sezoni kadeti lahko igrajo tudi v članski kategoriji, na omejitev igranja za dve selekcije pa 

prehajajo v naslednji sezoni, kar je razvidno tudi iz njihovega registracijskega pravilnika, oziroma 

izseka iz pravilnika (z dne 31.8.2020).  

Predlogu so naklonjeni številni klubi, tudi številni člani predsedstva ZRKTM. O tej temi se je že 

večkrat razpravljalo uradno in neuradno. Kot je znano, je omejitev določil pristojni organ na OKS, 

KZS naj bi zadnje sezone to odločitev »ignoriral« in omogočal, da so tudi kadeti (m/ž) igrali za člane 

itd. Opomba avtorja: Predsedstvo ZRKTM bo preverilo informacijo ali bo tudi v prihodnji sezoni imela 

KZS omogočeno igranje kadetov za člane in pod kakšnimi pogoji. V kolikor bo to mogoče za KZS je 

verjetno to mogoče tudi za RZS.  

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič     

Gregor Šuštaršič l.r. 

         Predsednik ZRKTM 


