
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 6. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

15.12.2020 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik,  Robert Cvikl, Vili Ban, Jani Klemenčič, 

Milija Tomšič, Blaž Cizej 

Upravičeno odsotni člani:  Aleš Hauptman, Jernej Rantah, Borut Hren 

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

komisar Lige NLB 

 

Dnevni red: 

1. Izmenjava mnenj o scenarijih začetka tekmovanj po epidemiji 
2. Razno 

Ad 1.  

Šuštaršič je odprl sestanek in predstavil svoj pogled na situacijo in izrazil mnenje, da verjetno do 

marca ne bo mogoče izvajati nobenega tekmovanja. Glede na informacije (razglasitev epidemije do 

sredine marca), ki jih ima, bo država do zmanjšanja števila okuženih država šole in ostale zadeve 

zaprte. Ne glede pa moramo, kot predsedstvo pripraviti realne predloge za čimbolj učinkovito 

izvedbo tekmovanja mladih.  

G. Cvijič je obvestil, da so vse panožna zveze tedensko v kontaktu z direktoratom za šport na MIZŠ, 

kjer poizkušajo doseči, da bi čimprej začeli s treningi, tekmovanjem, vendar dokler ne bo šole, ne 

bo dvoran, o čemer pa odloča direktorat za osnovne šole. Hkrati pa bo veliko odvisno tudi od 

lokalnih oblasti, če bodo spustile zunanje uporabnike v šolske dvorane, dokler bo razglašena 

epidemija.  

Pogovor med člani: 

Glede na določene informacije je mogoče, da bi prva triada začela s obiskovanjem osnovnih šol v 

1.1.2021.  

Primer iz prve epidemije nam ne da dobre upanja, v prvi so šport nazadnje sprostili. Mogoče bodo 

ločevali glede na selekcije, torej bodo spustili določene nivoje prej, nekatere kasneje. 

 

Trenažni proces s ciljem, da smo čimprej v dvorani in na tekmovalnem parketu: 

3 tedne – SD, KAD, MLAD 

2 tedna – MD 

 



  

    
  

 
 

Do sedaj smo imeli 7 tekmovalnih tednov izpada, kar pa lahko brez večjih problemov nadoknadimo. 

V kolikor se bo tekmovanje začelo 15. februarja bo 12 tednov izpada, kar pa nam onemogoči celotno 

izvedbo tekmovanj. 

Pred začetkom letošnje sezone je skupščina sprejela pravila glede morebitne predčasne prekinitve 

tekmovanja zaradi višje sile (pandemije itd.) in omogočila potrditev tekmovanja v primeru izvedbe 

vsaj 50% le-tega.  

Ne glede na sprejeta pravila pa je predsedstvo se pogovorilo glede različnih drugih sistemih, ki bi 

lahko bili možni za lažjo izvedbo celotnega tekmovanja. Pri vseh tekmovanjih moramo upoštevati 

tudi potrebe zaradi šole – matura itd.  

Ženska tekmovanja: 

Zaradi manjšega števila prijavljenih klubov in posledično tekem menimo, da lahko ženski klub v 

celoti izvedejo tekmovanje. 

Moška tekmovanja: 

V kolikor bomo želeli izvesti tekmovanje do konca bo potrebno izvesti določene spremembe, 

sploh pri tekmovanju kadetov.  

Po začetku tekmovanja se bo apeliralo na klube, da se čim več tekem odigra tudi med tednom. 

Zaradi velikega izpada mladine in ponovne vzpostavitve rokometnih šol se razmisli ali bi lahko 

izvedli turnirski sistem pri MD vsak vikend oz. vsaj 2-krat mesečno. 

SKLEP: Glede na sprejeta pravila tekmovanja in glede na trenutno situacijo se tekmovanje 

izvede po veljavnih propozicijah.   

 

Ad 2.  

G. Cvijič nas seznani, da je strokovni svet OKS predlaga vladi RS ponovno podaljšanje kategorizacije 

za eno leto . 

Posledica epidemije: motivacija je trenutno še zadovoljiva, izpad mlajših še ni tako velik, se pa bo 

zagotovo povišal v prihodnjih tednih, saj jim spletni treningi niso tako zanimivi. Pri starejših tega 

problema ni (ni tako velik), saj so že zvesti športu. Dokler ne bo prvih fizičnih treningov ne bomo 

vedeli realnega števila izpada mladine. Zagotovo pa bo potrebno vložiti veliko truda, da bomo 

pridobili igralce / igralke nazaj, jih vrnili k športu in rokometu.  

Največji problem povratka lahko klubi pričakujemo pri tehniki z žogo, saj le-te ni mogoče izvajati 

preko spleta.  

V zakonu PKP 7 naj bi bilo tudi nekaj za šport, bomo videli., 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič     Gregor Šuštaršič l.r.  

        Predsednik ZRKTM 


