
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 4. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

13.10.2020 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik, Aleš Hauptman, Blaž Cizej, Borut Hren, 

Jernej Rantah, Robert Cvikl, Vili Ban. 

Odsotni člani:  Jani Klemenčič, Milija Tomšič 

Ostali prisotni: Goran Cvijič – generalni sekretar RZS, Goran Debelak – komisar TM 

 

Dnevni red: 

1. Tekmovanje mladih v času korona virusa.  
2. Situacije in ukrepi za prestavitev tekem v TM 
3. Zaprtje dvoran za gledalce 
4. Prvo mnenje o neuradnem tekmovanju za mlajše dečke in deklice 
5. Igranje mlajših igralcev/igralk za starejše kategorije 
6. Informacije o OKS kategorizaciji 
7. Ostalo 

Ad 1.  

Predsedstvo se je seznanilo s poročilom komisarja Debelaka o stanju prestavljenih tekem v 

tekmovanju mladih. Največ tekem je prestavljenih pri moških mladincih, predvsem zaradi tega, ker 

prihaja do karanten pri članskih kategorijah, katerih del so tudi mladinci. Pri ostalih selekcijah ni 

tolikšnega št. prestavljenih tekme. Trenutno so zadeve pod nadzorom. 

Komisar je seznanil glede odločitve o zaprtju dvoran v Logatcu in Cerkljah. Predsedstvo poziva 

navedena kluba, da se poizkušajo dogovoriti s upravljalcem oz. občino, da se upošteva dopis 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki pojasnjuje vladih odlog o zbiranju več kot 10 oseb. 

Ob tem je komisar sporočil, da bo Logatec poizkušal odigrati tekme v gosteh.  

Generalni sekretar Cvijič je obvestil predsedstvo, da bodo vsi klubi dobili skupni poziv RZS, KZS, OZS 

in NZS glede zapiranja dvoran za tekme in treninge, s katerim bodo klubi seznanili upravitelje 

dvoran, glede trenutnega mnenja NIJZ-ja in MIZŠ. 

Predsedstvo je razglabljalo tudi v možnih scenarijih, ki jih lahko vlada sprejeme z zvezi z željo po 

zajezitvi okužb (v karanteno posamezne občine/področja, kar pomeni konec vseh dejavnosti v 

območju, tudi športa, zaprtje šol in s tem šolskih dvoran itd.). Cilj posameznih lig in klubov pa ostaja, 

da se poizkuša odigrati čim večje število tekem do morebitne prekinitve tekmovanja. 

SKLEP: Predsedstvo bo spremljalo razmere glede zapiranja dvoran in omejevanje tekmovanja 

mladih. Ob večjemu zaprtju dvoran ali popolnemu prenehanju tekmovanja bo predsedstvo ob 

takrat znanih dejstvih presodilo ali je potrebno prilagoditi sistem tekmovanja mladih, da bo 

lažje izpeljiv.   



  

    
  

 
 

 

Ad 2.  

Predsedstvo je v sodelovanju s Ligo NLB pripravilo situacije, posledice in ukrepe, ki jih lahko komisar 

uporabi pri soglasju za prestavitev rokometne tekme v TM. 

Tabela: Situacije za prestavitev tekem COVID-19 

Situacija Posledica/predlog Ukrep 

Oseba ali več oseb v 
ekipi je pozitivnih 

Ekipa ne igra 
Ekipa je karanteni. Po koncu 

karantene ekipa normalno igra. 

Sum na okužbo pri 
osebi, ki kaže 

znake/simptome 
okužbe (oseba ni bila v 

stiku z okuženo 
osebo). Oseba ne dobi 
rezultat testa do 24 ur 

pred tekmo. 

Ekipa ne igra, tekma se 
prestavi. 

 

Obvezen posvet s 
klubskim/osebnim 

zdravnikom. 

Oseba s sumom okužbe mora 
nemudoma na testiranje. Enako velja 
tudi za druge osebe, če so člani ekipe, 

in živijo skupaj ali so pa v tesnem 
stiku z osebo, za katero se sumi 

okužba. 

Klub mora pisano obvestiti komisarja 
in gostujoči klub. Klub mora 

posredovati potrdilo o negativnem 
testu komisarju lige. 

V primeru negativnega testa se igra 
takoj ob nasledjem razpoložljivem 

terminu. Rezultat testa mora biti znan 
do 24 ur pred tekmo. 

Sum na okužbo pri 
osebi, ki kaže 

znake/simptome 
okužbe (oseba ni bila v 

stiku z okuženo 
osebo). Oseba dobi 

rezultate testa do 24 
ur pred tekmo. 

Oseba igra / Ekipa igra 
Rezultat testa mora biti dostopen 

najkasneje 24 ur pred tekmo. 

Oseba je bila v stiku z 
okuženim zunaj ekipe. 
Osebi NIJZ ni odredila 
karanteno; oseba ne 

kaže simptomov. 

Oseba igra / Ekipa igra / 

Oseba je bila v stiku z 
okuženim zunaj ekipe. 
Osebi je NIJZ odredila 
karanteno; oseba ne 

kaže simptomov. 

Oseba ne igra (je v karanteni) 
/ Ekipa igra, v kolikor je 
igralec, ki je v karanteni 

opravil test in je le-ta 

 

Po koncu karantene oseba normalno 
igra. 



  

    
  

 
 

negative ter znan do 24 ur 
pred tekmo. 

Ekipa ima pravico zahtevati 
preložitev tekme v kolikor 
ima zaradi karantene manj 

kot 8 razpoložljivih igralcev. V 
kolikor sporočijo, da jih imajo 

manj, naj se pridobijo 
zdravniška potrdila. 

 

 

Ekipa, ki se je poslužila prestavitve, 
odigra prvo naslednjo tekmo najprej 5 

dni potem, ko zapisano pravilo za 
ekipo več ne velja (recimo: ko sta 

samo še 2 igralca v karanteni). 

 

 

Vsaka druga situacija. Posvet s komisarjem lige.  

 

SKLEP: Predsedstvo ZRKTM predlaga združenju sprejem Situacij za prestavitev tekem COVID-19, 

ki opredeljujejo situacije pri katerih se lahko tekma TM prestavi zaradi suma ali okužb s 

koronavirusom COVID-19. 

 

Ad 3. 

Predsedstvo se je seznanilo s ukrepi na strani države in posameznih klubov za preprečitev širjenja 

koronavirusa COVID-19 in sklenilo, da se predlaga združenju, da se do nadaljnjega vse tekme 

odigrajo brez prisotnosti gledalcev. Sklep ne velja za klube, ki imajo dovoljenje s strani NIJZ-ja. 

Klube, ki dovoljenje imajo, prosimo, da tekmovanju RZS to sporočijo. 

SKLEP: Predsedstvo ZRKTM predlaga združenju, da se do nadaljnjega vse tekme v aktualni sezoni 

tekmovanja mladih v organizaciji RZS odigrajo brez prisotnosti gledalcev, razen če imajo 

dovoljenje s strani NIJZ. Na preostalih tekmah je dovoljena samo prisotnost nujnega osebja za 

izvedbo rokometne tekme, ki je vpisan v dogovorjeni seznam. Sklep je bil predlagan skladno z 

ukrepi NIJZ za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19 in odredbe o prepovedi zbiranja ter želje, 

da se zaščiti igralce / igralke in delavce v rokometu. Predsedstvo in vodstvo RZS bo spremljalo 

nadaljnje dogajanje in ob morebitni spremembi ustrezno ukrepalo. Sklep preneha veljati, ko 

uradni organi RS ocenijo, da omejitve niso več potrebne. 

 

Ad 4. 

Člani predsedstva so izmenjali prve občutke v neuradnem tekmovanju mladih pri mlajših 

dečkih/deklicah. Ocenjujemo, da je različno tekmovanje pri MDB in MDA prineslo klubom kar nekaj 

težav, sploh logističnih. Na to težavo so opozorili tudi nekateri klubi. Predsedstvo se težav zaveda 

in izpostavlja, da gre za testno leto, kjer želimo preveriti turnirski sistem pri MDB. V kolikor se bo 

izkazalo, da turnirski sistem prinaša več pozitivnih stvari, se bo za prihodnjo sezono predlagalo 

uvedba turnirskega sistema tudi pri MDA. MDA pa letos, če bo situacija omogočala izvedemo do 



  

    
  

 
 

neuradne razvrstitve klubov. Odločitev o tekmovanju za prihodnje leto bo predsedstvo predlagalo 

po posvetu s klubi. Nekateri klubi so opozorili, da prihaja do napak pri informativnem rezultatu.  

Sklep: Pozivamo sodniško organizacijo, da opozori sodnike, da pri sojenju mlajših dečkov/deklic 

beležijo informativni rezultat in ga na koncu tekme primerjajo z zapisnikarsko mizo.  

Sklep: Pozivamo RZS, da se pri razvijalcu programske opreme pozanima ali se lahko skrijejo 

informativni rezultati MD tudi na klubskem infostatu? 

Sklep: Pri organizaciji turnirjev MDB in MDC pozivamo organizatorje turnirjev, da omogočijo 

čakanje na tekmo na tribuni, v kolikor jim to dovoljuje upravljalec dvorane, ob upoštevanju določil 

NIJZ (razdalja, maska itd.). 

 

Ad 5. 

Tekmovanje RZS je prejelo prošnje RK Arcont Radgona in RK Moškanjci-Gorišnica.  

Oba kluba imata problem starostjo določenih igralcev/igralk, ki nimajo svoje kategorije ali eno leto 

starejše kategorije. Želeli pa bi igrati za dve generaciji višje tekmovanje (npr. SDB pri KAD). 

Predsedstvo razume probleme obeh klubov, hkrati pa opozarja, da so takšna pravila postavili na 

OKS in jih panožne zveze samo upoštevamo. Morebitno kršenje pravil OKS, ob dejstvu, da so vsa 

tekmovanja in udeležene osebe v njih prijavljene na OKS in MIZŠ, lahko prevede do inšpekcijskega 

nadzora in posledično tudi izgube lokalnih sredstev. 

SKLEP: Predsedstvo ni pristojno odločati o zadevah, ki jih je sprejelo Združenje. Obema kluboma 

predlaga tekmovanje izven konkurence.   

 

Ad 6. 

Predsednik predsedstva je seznanil preostale člane, da je OKS potrdil nižjo starost za pridobitev 

kategorizacije. Od letošnje sezone naprej bo možno pridobiti kategorizacijo od starejših dečkov / 

deklic B višje. Rokomet bo s tem eden redkih športov, ki bo imel možnost pridobitve kategorizacije 

in s tem višjih sredstev lokalne skupnosti pri štirih starostnih kategorijah (SDB, SDA, KAD in MLAD) 

poleg članske.   

Predsedstvo pozdravlja odločitev OKS in čestita zaposlenim RZS, ki so pomagali pri tej odločitvi 

OKS 

 

Ad 7. 

Ni predlogov oz. pobud. 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič     Gregor Šuštaršič l.r.  

        Predsednik ZRKTM 


