
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 7. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-21), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

23.03.2021 

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

Milija Tomšič, Blaž Cizej, Aleš Hauptman, Jernej Rantah 

Opravičeno odsotni člani:  Borut Hren 

Ostali prisotni: Goran Cvijič – generalni sekretar RZS, Goran Debelak – komisar TM, prof. dr. Marko 

Šibila – predsednik trenerske organizacije, Mateja Kavčič – projektni vodja za mini rokomet 

 

Dnevni red: 

1. Trenutno stanje glede tekmovanja mladih v epidemiji 
2. Stanje glede ponovnega začetka tekmovanja mladincev oz. mladink 
3. Mini rokomet 
4. Mladinska liga v sezoni 2021/22 
5. Kadetsko tekmovanja za dekleta v sezoni 2021/22 
6. Registracijski pravilnik 
7. Razno 
 

Ad 1.  

Šuštaršič je odprl sestanek in pozdravil vse udeležence, še posebej je pozdravil g. Šibilo in ga. Kavčič, 

ki sta bila povabljena na sestanek z željo, da se ponovno obudi projekt mini rokometa. 

Generalni sekretar Cvijič je povedal, da novih informacij od zadnjega sestanka nima. Tudi v bližnji 

prihodnosti se ne pričakujejo pozitivne novosti, kvečjemu se omenjajo dodatne zaostritve. Tudi 

informacije iz bolj razvitih držav (severne), ki kažejo na dodatne omejitve v športu, veliko pa je 

odvisno od ukrepov in naslednjih tednov kako se bo epidemija zaostrovala. 

Plan za šolska tekmovanja v naslednjem šolskem letu trenutno ostaja enako.  

 

Ad 2.  

Zaradi bolezni je komisar oddal pisno poročilo glede stanja ob začetku tekmovanja mladincev oz. 

mladink. Sporočil je, da se je tekmovanje za mladinski ligi začelo normalno, da ni zaznati težav s 

testiranjem ekip. Tudi obveščanje glede morebitnih pozitivnih na Covid-19 poteka po dogovoru. 

Združenje ni prejelo protokola glede okužb in prestavitev tekem, zato se je v prvem tednu po 

začetku tekmovanja organiziral hitri sestanek (Goran Debelak – Aleš Jug – Gregor Šuštaršič), na 

katerem se je sprejelo, da v primeru vsaj ene aktivno okužene osebe v ekipi se tekma TM prestavi. 

Odločitev je bila sprejeta zaradi priporočil NIJZ ter želje, da se okužbe omejijo. 



  

    
  

 
 

Nekaj tekem je zaradi pozitivne okužbe na testiranju odpadlo, vendar imajo še vedno dovolj časa, 

da jih nadoknadimo. Klubi morajo strmeti k cilju, da se sezona odigra po sprejetem načrtu. 

 

Ad 3.  

Predsednik je predsedstvo seznanil, da je pred dnevi potekal telefonski sestanek med vodjo 

projekta, Rokomet moja igra, ga. Kavčič na katerem se je dogovorilo, da se objavljena razmišljanja 

v reviji Trener rokomet (Trener Rokomet, letnik 27 / številka 1 / leto 2021) prof. dr. Marko Šibile 

glede razvoja mini rokometa oz. razvoja tekmovanja v starostni kategoriji 8. do 10. let predstavijo 

tudi na predsedstvu. Po kratkem uvodu, kjer se je poudarilo, da moramo ponovno zagnati projekt 

mini rokomet, je predsednik predal besedo ga. Kavčič. 

Projekt Rokomet moja igra, ga. Kavčič je povzela, da je čas, da se nekaj spremeni, ker projekt ne 

deluje več, nekateri klub se sami organizirajo lokalno oz. regijsko. Težko pa je tudi projekt 

popolnoma poenotiti, saj so potrebe klubov različne, sploh v središčih kjer imajo lastni projekt 

dobro razvit, jim je potrebno pustiti svobodo. Ministrstvo za šport je prenehalo financirati interesne 

dejavnosti, zato šole ne prejmejo več sredstev za organizacijo teh izven šolskih dejavnosti. Vse 

stroške s tem prevzemajo lokalna društva. Društva oz. klubi se lahko glede na interes šole in 

skupnosti dogovorijo o brezplačni dvorani za izvedbo krožka, vaditelja pa plača klub – tako imajo 

dogovorjeno nekateri klubi. Glede projekta mini rokomet, je prišlo do opustitve koordinatorjev, 

zato se je poizkušalo navezati direktni stik s klubi, v želji, da klubi sporočijo potrebe. Cilj zveze je bili 

organizacijska podpora klubom in šolam, saj namenskih sredstev ta trenutek za projekt mini 

rokometa ni. 

V nadaljevanju je prof. dr. Marko Šibila predstavil svoje mnenje, ki je bilo objavljeno v reviji Trener 

rokometa. Poudaril je, da je se lahko igralci po Zakonu o športu registrirajo šele z 12. letom starosti. 

Mlajši do te registracije niso upravičeni do registracije. Med 10. in 12. letom pa je to urejeno v okviru 

RZS, ko so igralci prijavljeni v sistem, niso pa uradno registrirani ter se zanje organizirajo interna - 

neuradna tekmovanja. Problem pa ostajajo letniki 8. do 10. let, ki pa nimajo organiziranega 

internega tekmovanja.  

Kar se tiče financiranje lahko klubi kandidirajo v lokalnih skupnostih na razpisih kot so tekmovalni 

šport, usmerjeno delo z mladimi ter športna vzgoja otrok in mladine, kjer gre za vsestranski razvoj 

otrok, ki je v resnici nadgradnja športne vzgoje, ki pa nimajo enakega značaja glede vzgoje otrok v 

športu, katero si klubi želimo. Z otroci mlajšimi od 12. let klubi ne morejo več kandidirati v 

programih lokalnih skupnostih za kakovostni šport.   

Še vedno se poizkuša najti rešitve kako bi se mini rokomet (kot nadgradnja športne vzgoje) 

organiziral kot športna dejavnost, ki bi zadostoval kriterijem objavljenim v okviru programa športa, 

da se bodo lahko klubi prijavili za sredstva na primerne programu. 

Poudarja, da je v njegovem članku opisano, kako bi po njegovem mnenju izgledala izvedba 

treningov in tekmovanj za otroke starost 8 do 10 let. Predlaga izvedbo v obliki turnirjev, z 

organizacijo na regionalnem področju. V osnovi bi bilo tekmovanje organizirano v obliki tekme, 

vendar ne v tekmovalnem smislu, brez rezultata, s poudarkom na številnih športnih veščinah – 

igricah. Takšen obliko poznamo tudi iz tujine in drugih športov.  



  

    
  

 
 

Razprava:  

- Kaj klubi potrebujemo – pomoč RZS pri novačenju otrok – mogoče, da RZS organizira ekipo, 
ki v mesecu septembru in oktobru po potrebi klubov pomaga pri predstavitvi rokometa in 
osnovnih šolah 

- Financiranje lokalnih skupnosti 
- Finančna podpora s strani RZS za projekt mini rokometa – včasih bilo veliko sredstev – tudi 

TV oddaja 
- Številna okolja imajo dobro urejeno, potrebno najti klube oz. okolja, ki potrebujejo pomoč 

 

SKLEP: Predsedstvo podpira željo RZS o obuditvi projekta mini rokometa. Predsedstvo bo s svojimi 

idejami sodelovalo pri nadaljnjem razvoju projekta ter bo pozvalo klube k obuditvi. 

 

Ad 4.  

Predsednik je predstavil, da trenutno se izvaja tekmovanja za 1. mladinsko ligo, ostale lige pa 

trenutno ne igrajo, zato bi bilo potrebno razmisliti, kaj naredimo s klubi, ki imajo v naslednji sezoni 

interes igrati v 1. ligi, situacija pa jim na omogoča, da bi to dosegli po športnem načinu. Kar nekaj 

klubov je kontaktiralo in izrazilo interes. Po sprejetih pravilih (igranje vsaj 50% rednega dela) se bo 

mladinsko tekmovanje v letošnji sezoni zaključilo in bo legitimno, kar pomeni, da bosta iz lige izpadli 

dve ekipi (moški) oz. vsaj ena ekipa (dekleta).  

Razprava: 

- napredovanje je potrebno omogočiti tudi za ekipe, ki letos kot kaže ne bodo igrali 
- tekmovanje bi morali prilagoditi za trenutne razmere – primer nogometna skupna 

mladinsko-kadetska liga omogoča, da ob trenutnih razmerah igra tako prva mladinska kot 
kadetska liga, imajo namreč skupno lestvico 

- podpiramo kvalifikacije zainteresiranih ekip 
 

SKLEP: Predsedstvo splošno podpira izvedbo kvalifikacij za morebitno zainteresirane ekipe za 

popolnitev obeh mladinskih lig, vendar bo pred končnim predlogom opravilo razpravo o 

morebitni prilagoditvi tekmovanja razmeram COVID-19, bo v morebitnih prihodnjih omejitvah 

omogočal tekmovanje večjemu številu lig.   

 

Druga pobuda, ki je bila podana je pobuda za povečanja letnikov pri mladinskem tekmovanja ter 

morebiti tudi pri kadetskem. Predlagatelji (RD Ribnica) »menijo, da vsled nastale situacije in 

izgubljenega skoraj celega tekmovalnega leta (vključno s spomladansko prekinitvijo tekmovanja), 

da se za naslednji dve leti mladinska kategorija ponovno razširi na 4 letnike, kot je to že veljalo pred 

cca. 5 leti. Torej letniki 2001 ostanejo mladinci tudi naslednjo sezono ter še letniki 2002, 2003 in 

2004. V sezoni 2022/23 bi bila mladinska kategorija sestavljena iz letnikov 2002 do 2005. Potem pa 

bi se vrnili na zadnja leta ustaljen sistem 3 letnikov. Mnenja so namreč, da sta letnika 2001 in 2002 

izgubili ključno leto pri prehodu iz mladinske v člansko ekipo in bo trajalo nekaj časa, da se to leto 

nekako polovi. Obstaja bojazen, da 2001 letniki, ki se niso imeli možnost izkazati v tekoči sezoni in 



  

    
  

 
 

si priigrati uvrstitev v člansko ekipo. Igranje za sendvič v okoliških klubih nižjega ranga, ki ne pokrije 

niti goriva za potovanja, bo marsikaterega fanta odvrnilo od nadaljevanja rokometne kariere. 

Menijo, da nas nič ne stane, če jim to ponudimo, na njih pa je, kako se bodo odločili«. 

Razprava: 

- prednosti / slabosti večanje letnikov 
- z večanjem in manjšanjem letnikov vedno oslabimo eno generacijo 
- zmanjšanje letnikov pred leti je bilo sistematično in želja po uskladitvi z Evropo. 
- zadeve se je potrebno lotiti celovito in dolgoročno s ciljem po razvoju igralcev/igralk 

rokometa 
 

SKLEP: Predsedstvo ZRKTM ne podpira predloga za spreminjanja letnikov mladinske ali kadetske 

kategorije. 

 

Ad 5.  

Podpredsednik Rantah je predstavi pogled na kadetsko tekmovanje za dekleta in predlagal, da bi se 

pripravil predlog za uvedbo razvrstitvenih kvalifikacij pri kadetski kategoriji. Predlog je tudi v skladu 

glede na lanskoletni sklep Združenja ženskih klubov in mnenja ženskega dela predsedstva, s ciljem, 

da se zagotovi kvalitetnejše tekmovanje. Osnova za pripravo predloga bo moško kadetsko 

tekmovanje. 

SKLEP: Predsedstvo bo pripravilo predlog propozicij za kadetsko tekmovanje za dekleta, ki bo 

vseboval razvrstitvene kvalifikacije. 

 

Ad 6.  

Predsednik je predsedstvo seznanil, da se pripravlja sprememba registracijskega pravilnika na 

področju nadomestil ob pristopu v moški kadetski selekciji. Ob trenutno sprejetem registracijskem 

pravilniku in propozicijami, ki pravijo, da se 1. kadetska liga kreira šele oktobra, so bili vsi prestopi 

do kreiranja te lige brez nadomestil. S prenovo se bo v vseh tekmovanjih upoštevale tudi morebitne 

kvalifikacije, ki bodo opredelile udeležence kvalifikacij kot člane 1. kadetske lige.  

 

Ad 7.  

Šuštaršič je seznanil predsedstvo, da se je že ob začetku sezone pogovarjal s sodniškim parom Lah-

Sok in osebno predlagal, da bi na RZSju postavili portal za izobraževanje, ki bi bil namenjen za 

vsebine sodniške organizacije. V nadaljevanju se je predlog razširil, da bi se omogočilo izobraževanje 

tudi za igralce, za izmenjavo mnenje, glasovanj, podaje predlogov za klube itd. Možnosti je kar 

nekaj, cilj pa je, da se vse dogaja na enem mestu in za vse.  

Osnovna ideje je nastala v tem, da bi vsak igralec/igralka šla skozi nek del izobraževanj, ki bi bile 

kot nujne v razvoju rokometaša/šice.  



  

    
  

 
 

Primer izobraževanj za igralce: 

- prehrana 

- fitnes zadeve 

- psihološka priprava posameznika 

- osebni razvoj 

- rokometne zadeve (vaje) 

- fair-play 

- doping 

- bančna usposobljenost (sodelovanje z NLB oz. ostalimi sponzorji) 

- izobraževanje za zapisnikarja/časomerilca 

- izobraževanje za sodnik začetnik 

- izobraževanje za trenerja začetnika - predstavitev dela trenerjev itd.. 

- ... 

 

Primer izobraževanj za druge delavce: 

- izobraževanje fotograf 

- izobraževanje novinar 

- izobraževanje snemalec 

- livestream tekme Facebook in/ali Youtube 

- ... 

 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič  

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM 

     


