
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 5. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

26.10.2020 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik,  Jernej Rantah, Robert Cvikl, Vili Ban, 

Jani Klemenčič, Milija Tomšič 

Odsotni člani:  Aleš Hauptman, Blaž Cizej, Borut Hren 

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

 

Dnevni red: 

1. Scenariji ponovnega začetka tekmovanja po epidemiji 

Ad 1.  

Predsednik je odprl sestanek in seznanil prisotne, da je epidemija trenutno razglašena za 30. dni in 

velja do 19.11.2020, zato pred tem datumom ne moremo pričakovati, da bo država dovolila 

izvajanje treningov in tekem tekmovanja mladih. Seznanil jih je tudi z lastnim mnenjem, da v kolikor 

številke okuženih v prvi polovici novembra ne bodo nižje, se lahko zgodi, da se bo prekinitev 

tekmovanja podaljšala globoko v december oz. januar, saj bo država verjetno želela imeti varne 

božično-novoletne praznike.  

Člani predsedstva smo se strinjali, da trenutno ne znamo oceniti, kdaj bo država ponovno dovolila 

treninge in tekmovanja, podali smo različna mnenja, vsi pa smo izrazili željo, da bi bil začetek 

čimprej. V nadaljevanju smo ugotovili, da bo ob začetku sproščanja velik problem prostor - dvorana, 

saj klubi treniramo pod različnimi upravljalci oz. lastniki dvoran, ki bodo lahko imeli drugačna pravila 

glede uporabe za zunanje najemnike. Strinjali smo se, da moramo biti vsi klubi ob nadaljevanju 

sezone enakovredni, vsaj kar se tiče pogojev za trenažni proces. 

Pri ugotavljanju razpoložljivih terminov za igranje prestavljenih oz. prekinjenih tekem smo ugotovili, 

da imamo še nekaj terminov še v januarju, ki jih pri izdelavi koledarja nismo upoštevali. Januarja bo 

odpadlo tudi kadetsko in mladinsko reprezentančno tekmovanje, zato bo na voljo še nekaj več 

terminov. Omenjali smo tudi možnost, da bi se tekme odigrala med počitnicami, predvsem zimskimi 

in prvomajskimi. Razmišljati pa moramo tudi o opciji, da se tekmovanje podaljša v junij. 

Cilj vseh nas je, da čim več klubov preživi to gospodarsko krizo in pomembneje, da otroci ostanejo 

v tem športu. RZS proaktivno že pripravlja promocijsko-vadbene videe za rokometno mladino, z 

izzivi, ki jih bodo morali opravili. Najboljši bodo tudi nagrajeni. Pohvalno za RZS. 

Sestanek smo nadaljevali s pogovorom o različnih scenarijih, če se tekmovanje v sprejeti obliki ne 

bi moralo izpeljati. Omenili smo enokrožne sisteme morebitne turnirske sisteme itd. Nazadnje pa 

smo se vsi strinjali, da je Skupščina RZS letos sprejela Pravilnik v rokometnih tekmovanjih, ki v 42. 

členu pravi, da »Če je posamezna tekma dokončno prekinjena zaradi višje sile se mora odigrati v 

prvem možnem terminu. O tem odloča komisar lige. Zaradi višje sile (pandemija, vojna, naravne 



  

    
  

 
 

katastrofe…) se lahko začasno prekinejo ali predčasno končajo vsa rokometna tekmovanja. 

Odločitev, o tem sprejme Predsedstvo RZS. V primeru, da je odigranih več kot polovica predvidenega 

tekmovanja, brez upoštevanja morebitne končnice, se določi vrstni red ekip na osnovi rezultatov 

zadnjega v celoti odigranega kroga tekmovanja. V primeru tekmovanja s kvalifikacijami v starostni 

kategoriji kadetov se upoštevajo tudi točke, ki jih klubi prenesejo v redno tekmovanje. V primeru 

predčasnega končanja vseh rokometnih tekmovanj se v starostnih kategorijah od vključno SDA 

navzdol ne razglasi državnega prvaka. V starostni kategoriji SDA se pri moških določi vrstni red 

vodilnih ekip za kategorizacijo v primeru, da so odigrane najmanj 3 tekme četrtfinala, pri ženskah 

pa se določi vrstni red vodilnih ekip za kategorizacijo v primeru, da so v celoti odigrane vse tekme 

predtekmovanja. V nasprotnem primeru se vsi rezultati razveljavijo.« 

Navedeni člen nam daje nalogo, da tekmovanje nadaljujemo v taki obliki kot je. Torej brez 

sprememb oblik tekmovanja. V času sprejemanja pravilnika, pri SDB še ni obstajala kategorizacija, 

zato bo potrebno podati na glasovanje tudi predlog, ki bo pri SDB omogočal predčasno prekinitev 

tekmovanja in pridobitev kategorizacije.  

Vodstvo tekmovanja smo pozvali, da se po sprostitvi tekmovanja prestavljene tekme čimprej 

odigrajo, saj je od tega lahko odvisno celotno tekmovanje.  

Predsedstvo bo aktivno sodelovalo tudi na posvetu klubov, kjer se jim bo predstavilo trenutno 

mnenje. Na posvetu se bo razglabljalo tudi ostalih predlogih, ki jih bodo klubi predstavili. Trenutno 

moramo slediti dogovorjenim in sprejetim pravilom, v kolikor se bo pokazalo, da to ne bo mogoče 

izpeljati oz. da določitev kategorizacije ne bo mogoča, bo potrebno podati predlog o spremembi 

sistema in zanj dobiti podporo tudi na predsedstvu RZS. 

 

SKLEP: Predsedstvo bo na posvetu klubov predstavilo stališče. Od komisarja tekmovanja mladih 

se pričakuje, da bo po sproščenih ukrepih RS in dovoljenju za pričetek treningov in tekmovanja, 

resno pozvalo klube k igranju prestavljenih in ne odigranih tekem.  

SKLEP: Na združenju klubov TM se poda predlog, da se tolmačenje 42. člena Pravilnika o 

rokometnih tekmovanjih pri kategoriji SDA uporabi tudi za kategorijo SDB.  

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič     Gregor Šuštaršič l.r.  

        Predsednik ZRKTM 


