
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 9. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-21), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

04.05.2021 

Prisotni člani predsedstva: Gregor Šuštaršič – predsednik, Jernej Rantah – podpredsednik, Robert 

Cvikl, Milija Tomšič, Blaž Cizej, Aleš Hauptman, Jani Klemenčič 

Opravičeno odsotni člani:  Vili Ban, Borut Hren 

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

 

Dnevni red: 

1. Trenutna situacija v tekmovanju mladih 
2. Informacije s strani generalnega sekretarja RZS glede TM 
3. Sistem tekmovanja SD za dekleta in moške v sezoni 2020/21. 
4. Sistem tekmovanja MD za dekleta in moške v sezoni 2020/21. 
5. Testiranje 
6. Razno 
 

Ad 1.  

Po uvodnem nagovoru G. Šuštaršiča je besedo prevzel komisar lige G. Debelak, ki je povedal, da 

smo pri moškem kadetskem tekmovanju izpeljali vse nujne kadetske tekme, tako, da je bilo mogoče 

določili udeležence 1. lige in s tem polfinalne skupine. Dve tekmi v rednem delu nista bili odigrani, 

vendar nista bili za razvrstitev pomembni, dve tekmi pa se je preneslo v polfinale in bosta odigrani.  

Pri dekletih v kadetski ligi ni bilo zaznati težav in vse poteka po planih. 

V mladinski ligi pri dekletih oz. fantih je prišlo odpovedi tekme ali dveh, vendar ni nobenih večjih 

problemov in tekmovanje teče normalno naprej. 

Omenil je tudi, da pri testiranjih ni prišlo do težav. Mogoče edino je manjši problem pri osebah, ki 

imajo po dve tekmi v istem vikendu – problem 48 ur, vendar je to odločitev države in ne zveze. 

Pri kadetski 2. moški ligi se je naredila poizvedba pri klubih o interesu igranja in o možnosti kreiranja 

skupin. V naslednjih dneh se pričakuje končna verzija kadetskega tekmovanja v omenjeni ligi.  

Pri kadetski ženski 2. ligi ni bilo zaznati problemov.  

Omenil je tudi, da so določeni klubi odpovedali – izstopili iz tekmovanja. To so: 

- mladinska moška 2. liga vzhod: so izstopili trije klubi – RK Dol TKI Hrastnik, RK Črnomelj in 
RK Drava Ptuj 

- kadetska ženske 2. liga: je izstopila RD Moškanjci – Gorišnica 
 

 



  

    
  

 
 

Ad 2.  

V nadaljevanju je sekretar zveze G. Cvijič povedal, da nacionalne panožne zveze na sestankih z 

Ministrstvom za šport vsakokrat zahtevajo naj se šport obravnavava enako kot šolnike, kjer 

testiranja niso obvezna. Hkrati omeni, da pred 9.5. ne bo sprememb na področju testiranja. 

Na področju kategorizacije omeni, da so vse panožne zveze zagnale tekmovanje na »vseh« nivojih, 

zato še ni znano kaj bo z lanskoletno kategorizacijo. Predlog zvez je, da bi se ohranila lanska in 

dodala letošnja. V preteklih dneh je Vlada RS je kreirala nov strokovni svet, ki bo moral o tem na 

prihodnjih sejah odločati.  

Na koncu poudari, da bodo od jeseni omogočeni brezplačni zdravstveni pregledi za registrirane 

športnike v RS. Več informacij bo znano v prihodnjih mesecih.  

 

Ad 3.  

Predsedstvo je pregledalo rezultate ankete (op. a. rezultat znani predsedstvu) in ugotovilo, da so 

moški klubi v večini za nadaljevanje tekmovanje v bolj resni obliki, pri dekletih pa je to mnenje bolj 

deljeno. Menimo, da je dolžnost našega predsedstva pripraviti tekmovalne opcije ter hkrati klube 

seznaniti o drugih opcijah. Kot vedno ciljamo, da klubom omogočimo dostop do kategorizacije OKS. 

Predsedstvo je mnenja, da ni potrebno določili državne prvake pri kategorijah SD zato naši predlogi 

ne vključujejo določitve zmagovalne ekipe.    

Apelira se na vse klube, da poizkušajo nadaljevati s tekmovanjem, saj smo v predsedstvu mnenja, 

da rokometna mladina potrebuje za napredovanje večje število tekem. Zavedajoč se številnih 

klubskih problemov, si želimo na predsedstvu, da bo čim manj klubov izkoristilo možnost izstopa iz 

tekmovanja. Ob tem pa spodbujamo, da po morebitnem izstopu, organizirate prijateljske tekme s 

bližnjimi klubi. Pri tem vam bo zveza tudi pomagala.  

Tekmovanje pričnemo 15./16.5. in prvenstvo zaključimo 19./20.6. imamo na voljo 6 terminov. 

15./16.5. zadnji krog rednega dela 

22./23.5. 1. krog končnice oz. turnir oz. tekmovalni vikend 

29./30.5. 2. krog končnice oz. turnir oz. tekmovalni vikend 

5./6.6. 3. krog končnice oz. turnir oz. tekmovalni vikend 

12./13.6. 4. krog končnice oz. turnir oz. tekmovalni vikend 

19./20.6. 5. krog končnice oz. turnir oz. tekmovalni vikend 

 

8.5.-18.5. zaostale tekme rednega dela 

 

 

 



  

    
  

 
 

STAREJŠI DEČKI A 

Trenutno stanje: 

V skupinah VZHOD, CENTER II, ZAHOD, JUG, CENTER I (V vseh skupinah je potrebno izpeljati še en 

krog, ter nekaj zaostalih tekem, da imamo odigran enokrožni ligaški sistem. 

::: PREDLOG 1 ::: 

za izpeljavo tega predloga potrebujemo 4 terminov + zaostale tekme 

Ekipe odigrajo predtekmovanje in četrtfinale po enokrožnem ligaškem sistemu. Tekmovanje se na 

tej stopnji zaključi, dobimo prvih osem ekip kandidatov za kategorizacijo OKS. Ekipam, ki se ne bodo 

uvrstila v četrtfinale bo omogočeno nadaljnje tekmovanje glede na interes.  

::: PREDLOG 2 ::: 

za izpeljavo tega predloga potrebujemo 3 terminov + zaostale tekme 

Ekipe odigrajo predtekmovanje. Nato se oblikujejo četrtfinalne skupine, v prvem vikendu se 

odigrajo posamične tekme, nato se izvede turnir štirih ekip, domačin se določi z žrebom (pogoj je, 

da ima organizator 4. garderobe). Na turnirju se odigra še dve tekmi, z ekipami, s katero še nisi igral 

v prvem krogu četrtfinala. Prva dva iz vsake skupine so kandidati za kategorizacijo OKS. Ekipam, ki 

se ne bodo uvrstila v četrtfinale bo omogočeno nadaljnje tekmovanje glede na interes. 

 

STAREJŠE DEKLICE A 

Trenutno stanje: 

V skupinah VZHOD, ZAHOD, CENTER (V vseh skupinah je potrebno izpeljati še dva krog, ter nekaj 

zaostalih tekem, da imamo odigran enokrožni ligaški sistem. 

::: PREDLOG 1 ::: 

za izpeljavo tega predloga potrebujemo 6 terminov + zaostale tekme 

Ekipe odigrajo predtekmovanje po enokrožnem ligaškem sistemu. Nato se ekipe, ki so se uvrstile 

1-6 razdeli (prenos medsebojnih točk in rezultatov). Odigra se še 4 tekme z ekipa iz drugih 

predtekmovalnih skupin.  Enako bi se naredilo v skupini 7.-12. in 13.-18… Tekmovanje so na tej 

stopnji zaključi, dobimo prvih šest ekip, kandidatov za kategorizacijo OKS. 

::: PREDLOG 2 ::: 

za izpeljavo tega predloga potrebujemo 5 terminov + zaostale tekme 

Ekipe odigrajo predtekmovanje po enokrožnem ligaškem sistemu. Nato se ekipe, ki so se uvrstile 

1-6 razdeli v 2 skupini po 3 ekipe in odigra še tri medsebojne turnirje (vsak je 1x organizator).  

Enako bi se naredilo v skupini 7.-12. in 13.-18… Tekmovanje so na tej stopnji zaključi, dobimo 

prvih šest ekip, kandidatov za kategorizacijo OKS. 

 



  

    
  

 
 

STAREJŠI DEČKI B 

Trenutno stanje: 

V skupinah VZHOD, CENTER II, ZAHOD, JUG, CENTER I (V vseh skupinah je potrebno izpeljati 
še en krog, ter nekaj zaostalih tekem, da imamo odigran enokrožni ligaški sistem. 

 

::: PREDLOG 1 ::: 

za izpeljavo tega predloga potrebujemo 4 terminov + zaostale tekme 

Ekipe odigrajo predtekmovanje in četrtfinale po enokrožnem ligaškem sistemu. Tekmovanje se na 

tej stopnji zaključi, dobimo prvih osem ekip kandidatov za kategorizacijo OKS. Ekipam, ki se ne bodo 

uvrstila v četrtfinale bo omogočeno nadaljnje tekmovanje glede na interes.  

::: PREDLOG 2 ::: 

za izpeljavo tega predloga potrebujemo 3 terminov + zaostale tekme 

Ekipe odigrajo predtekmovanje. Nato se oblikujejo četrtfinalne skupine, v prvem vikendu se 

odigrajo posamične tekme, nato se izvede turnir štirih ekip, domačin se določi z žrebom (pogoj je, 

da ima organizator 4. garderobe). Na turnirju se odigra še dve tekmi, z ekipami, s katero še nisi igral 

v prvem krogu četrtfinala. Prva dva iz vsake skupine so kandidati za kategorizacijo OKS. Ekipam, ki 

se ne bodo uvrstila v četrtfinale bo omogočeno nadaljnje tekmovanje glede na interes. 

 
STAREJŠE DEKLICE B 

Trenutno stanje: 

V skupini VZHOD je potrebno odigrati še štiri kroge, v skupini ZAHOD je potrebno izpeljati 
še pet krogov da imamo odigran enokrožni ligaški sistem. 
 

::: PREDLOG ::: 

za izpeljavo tega predloga potrebujemo 5 terminov 

Tekmovanje so po enokrožnem ligaškem sistemu v predtekmovanju zaključi. Določi se 6. ekip 

kandidatov za kategorizacijo OKS.  

 

Ad 4.  

MLAJŠI DEČKI/DEKLICE (registrirani športniki) 

Skladno z upoštevanjem odloka vlade, kjer je zapisano, da je tekmovanje dovoljeno samo za 

registrirane športnike je predsedstvo podalo mnenje, da naj pripravi komisar tekmovanja mladih 

usmeritve za izvedbo turnirskega neuradnega tekmovanja za mlajše dečke in deklice na regijskem 

področju. Igrajo lahko le registrirani športniki – pogoj vsaj 12. let starosti. Do konca sezone se 

organizira do 3 turnirje po 3-4 ekipe. 



  

    
  

 
 

Zainteresirani klubi za organizacijo turnirjev se javite RZS. V nasprotnem primeru bo tekmovanje 

RZS določilo organizatorje.  

 

Ad 5.  

Na predsedstvu smo enakega mnenja glede testiranja kot večina klubov, saj se zavedamo, da bodo 

določeni starši prepovedali testiranja njihovih otrok. Žal je odločitev na državi. Dejstvo pa je, da v 

kolikor otrok ne bo testiran, igrati ne bo smel. Kot že omenjeno v 2. točki se panožne zveze borijo, 

da bi za vsaj mlade športnike ukinile izvedbo testiranj. Žal pa je do takrat potrebno testiranja izvajat 

redno, maks. 48. ur pred tekmo. V kolikor se testiranje ne izvede, se tekma ne more odigrati. Klub 

pa prevzema vse posledice morebitnega kršenja odlokov. 

Naslednje odločanje glede testiranj ima vlada po 9.5.  

Testiranja pa ne potrebuje posameznik, ki je že potrjeno prebolel COVID-19 ali je bil cepljen. 

Natančna pojasnila so objavljena na OKS in na NIJZ oz. v prejšnjih naših zapisnikih. 

 

Ad 6.  

Na predsedstvo se obrnil klub RD Slovan z vprašanjem glede morebitnega 3. prestopnega roka oz. 

anuliranje prestopov iz mladinske ekipe B v mladinsko ekipo A, ki so jih izvedli v času, ko se je 

sprostilo samo tekmovanje v 1. mladinski ligi. V klubu želijo rokometašem omogočiti igranje njim 

kakovostnim tekmam. Ob prestopu jim je bilo s strani RZS poudarjeno, da je po pravilniku možen 

samo en prestop med dvema ekipama istega kluba v času prestopnega roka in da v primeru 

omogočanja tekmovanja za drugo ekipo, prestop nazaj ne bo mogoč. Predsedstvo razume težavo 

in si želi omogočiti rešitev, vendar poudarja, da ni pristojno za odločanje v tej zadevi. Pristojnost 

ima registracijska komisija RZS in morebitno statutarna komisija RZS. 

SKLEP: Predsedstvo ZRKTM ni pristojno za odločanje v navedeni zadevi 

Na predsedstvo se je obrnil klub RK Trimo Trebnje, ki bi v kategoriji kadetov v nadaljevanju 

tekmovanja rad igral izven konkurence. Mnenje predsedstva je, da mora pridobiti soglasje 

komisarja lige in preostalih ekip v skupini. Klubi se sami odločijo ali bodo želeli igrali tekmo proti 

ekipi, ki se je opredelila, da bo igrala izven konkurence. 

SKLEP: Klub (v nadaljevanju prosilec) mora na RZS podati prošnjo s soglasjem vseh klubom v isti 

skupini. Po odobritvi se vse preostale tekme registrirajo z 10 : 0 v korist nasprotne ekipe prosilca. 

Preostali klubi se lahko odločijo, da tekme s prosilcem ne bodo odigrali. Morebitno soglasje velja 

do konca sezone 2020/21. 

Zapisal: Gregor Šuštaršič  

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM  

  


