
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 8. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-21), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

14.04.2021 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik, Robert Cvikl, Milija Tomšič, Blaž Cizej, 

Aleš Hauptman, Vili Ban 

Opravičeno odsotni člani:  Borut Hren, Jani Klemenčič, Jernej Rantah - podpredsednik 

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

 

Dnevni red: 

1. Spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov z veljavnostjo od 
12. do 18. aprila 

2. Sistem tekmovanja 1. in 2. kadetske lige za dekleta in moške v sezoni 2020/21. 
3. Sistem tekmovanja 2. mladinske lige za dekleta in moške v sezoni 2020/21. 
4. Razno 
 

Ad 1.  

Predsednik G. Šuštaršič je odprl sestanek in pozdravil vse udeležence. V nadaljevanju je izrazil 

zadovoljstvo, da so panožne zveze prepričale državo, da spremeni semafor in sprosti treninge in 

tekmovanja vseh lig (1. in 2. liga) od kadetov navzgor. S tem odlokom smo prejeli enakovredno 

obravnavanje lig, kar smo si želeli od začetka sproščanja ukrepov, hkrati pa izpostavil, da smo s tem 

dobili tudi nalogo, da pripravimo koledar in sistem, ki je realno izvedljiv, ob upanju, da v prihodnje 

ne pride več do omejevanja.  

Pred nami imamo 8 do 9 igralnih vikendov, ki pa so še dodatno obremenjeni s reprezentančnimi 

akcijami ter državnim prvenstvom rokometa na mivki, ki bo 5. in 6. junija. Terminov ni veliko, tekem 

pa žal je. Poudaril je, da se pred nami odločitev ali bomo predlagali klubom, da se izvede t.i. neresna 

liga oz. razigravanje ali pa jim bomo predlagali izvedljiv sistem tekmovanja, ki bo določil prvake in 

bistveno ekipe, ki bodo predlagani v OKS za kategorizacijo.  

Opozoril je tudi, da bo potrebno se zavedati, da okužbe v ekipah se bodo 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. Splošni dogovor je, da se tekme prestavijo, hkrati pa se poudari, da bo moral biti komisar 

lige agilen pri usklajevanju ekip o nadomestnem terminu.  

 

 

 



  

    
  

 
 

Ad 2.  

Predsedstvo se je seznanilo s trenutno situacijo pri kadetskem tekmovanje pri dekletih in fantih. Po 

seznanitvi je komisar lige G. Debelak predstavil predloge o sistemih tekmovanja za nadaljevanje 

letošnje sezone. Člani predsedstva so predloge po razpravi potrdili. 

Pri več številčnih predlogih, predsedstvo ZRKTM predlaga klubom v sprejem 1. predlog. 

 

Trenutna situacija pri ženskem kadetskem tekmovanju: 

Kadetsko tekmovanje pri dekletih je bilo že pred leti razdeljeno na 1. in 2. kadetsko ligo za dekleta. 

Prva kadetska liga je sestavljena iz 11. ekip ter druga iz 8. Zaradi že odigranih tekem bo moč 

tekmovanje hitreje prilagoditi, da ga bo moč izpeljati in da bomo lahko določili državne prvake in 

ekipe za kategorizacijo.  

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): 

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 

 

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 

 

Trenutna situacija pri moškem kadetskem tekmovanju: 

Moško kadetsko tekmovanja je z lanskoletno spremembo tekmovalnega sistema, ki poleg dvo-

nivojskega tekmovanja vključuje tudi kvalifikacije. Zaradi razglašene epidemije se kvalifikacije za 

prvo lige niso zaključile do konca in pri vseh kvalifikacijskih skupinah ni moč zagotovo določiti 

udeležence 1. oz. 2. lige. Potrebno bo izvesti še določene kvalifikacijske tekme.  

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. 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 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 

 

MOŠKA 2. KADETSKA LIGA: 

::: Predlog ::: 

Sprejme se enak predlog kot pri 1. kadetski ligi. Uskladi se glede na št. ekip. 

 

Ad 3.  

Predsedstvo se je seznanilo s trenutno situacijo pri mladinskem tekmovanju pri dekletih in fantih. 

Po seznanitvi je komisar lige G. Debelak predstavil predloge o sistemih tekmovanja za nadaljevanje 

letošnje sezone. Člani predsedstva so predloge po razpravi potrdili. 

 

Trenutna situacija pri ženskem mladinskem tekmovanju - 2. liga: 

V 2. mladinski ligi je 5 ekip, kar nam brez večjih težav omogoča zaključek tekmovanje. Že v prvotnem 

predlogu tekmovanje je bilo načrtovanih samo 10 krogov, kar pa s prilagoditvijo tekmovanja v Covid 

situaciji bo izvedba še lažja.  

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 

 

Trenutna situacija pri moškem mladinskem tekmovanju - 2. liga: 

2. mladinska liga za moške je organizirana na VZHOD in ZAHOD, na vzhodu je 8. ekip, na zahodu pa 

7. ekip. Vse ekipe so odigrale vsaj štiri. Potrebno je določiti nosilce obeh ekip in po hitrem postopku 

izvesti ligo na napredovanje.  

MOŠKA 2. MLADINSKA LIGA: 

ZAHOD odigranih je pet popolnih krogov od 14ih. 

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

::: 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 

 

 



  

    
  

 
 

Ad 4.  

Generalni sekretar RZS G. Cvijič je seznanil predsedstvo, da ob sprostitvi tekmovanja se bo lahko 

spremenilo mnenje OKS glede ohranitve kategorizacije izpred dveh let. V kolikor se bodo 

tekmovanja zaključila je verjetnost, da se bo kategorizacija določila samo za tekočo sezono. G. Cvijič 

bo do naslednjega sestanka pridobil več informacij glede kategorizacije.  

Člani predsedstva so se dotaknili tudi teme glede prestavljanja tekem zaradi okužb ali šolskih 

karanten. Doseženo je bilo mnenje, da bo prvenstvo zelo težko izpeljati, če bo prihajalo do 

prestavitev zaradi karanten in manjšega št. okužb. Na posvetu bo predlagan predlog o prestavitvi 

tekem zaradi okužbe – sledili bomo članskim ligam, kar pomeni več kot 2 okužbi. Cilj vsem nam je, 

da se tekmovanje izpelje do konca, zato se bo na posvetu klube opozorilo, da bo komisar v primeru 

nezmožnosti dosega konsenza med kluboma in odklonitve igranja tekmo skladno s pravilnikom 

registriral z 10 : 0, brez upoštevanja minus točk in ostalih sankcij, ki sledijo v primeru ne odigrane 

tekme oz. registrirane tekme 10 : 0.  

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič  

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM 

     


