
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 10. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-21), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

19.05.2021 

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

Cvikl, Milija Tomšič, Blaž Cizej, Aleš Hauptman, Vili Ban 

Opravičeno odsotni člani: Borut Hren, Jani Klemenčič 

Ostali prisotni: Goran Debelak – komisar TM 

 

Dnevni red: 

1. Trenutna situacija v tekmovanju mladih 
2. Podaljšanje koledarja za mladinsko tekmovanje 
3. Nadaljevanje tekmovanja za MDB in MDC. 
4. Sprejem predloga za žensko kadetsko tekmovanje 
5. Mail ga. Miše Marinček glede prošnje po spremembi registracijskega pravilnika 
6. Razno 
 

Ad 1.  

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

fantih je največji problem v mladinski ligi, saj nam primanjkuje terminov. Pri načrtovanju zaključka 

prvenstva nismo vedeli za aprilski lockdown in ga pri koledarju nismo upoštevali zato imamo kar 

nekaj ne odigranih tekem. Komisar predlaga podaljšanje v junij. 

Pri kadetih se tekmovanje normalno odvija naprej.  

Pri starejših dečkih A in B je vse po planu, izvedeno je bilo glasovanje o izboru načina tekmovanja, 

tekmovanje se bo nadaljevalo kot je v planu. 

Tudi pri dekletih imamo največ težav pri mladinkah, kjer je nekaj več zaostalih tekem. Predlaga se 

podaljšanje koledarja.  

Pri kadetinjah se igra po skupinah, imamo nekaj zaostalih tekem, nato v zaključku maja začenjamo 

zaključni del. V drugi kadetski ženski ligi se nadaljuje vse po planu. 

Pri starejših deklicah A se je sprejel prvi predlog, neodigranih je kar nekaj tekem, zato bodo morali 

klubi dobro organizirati, da odigrajo tekme. 

Pri MDA za dekleta in fante so se pripravile skupine, glede na interes igranja ekip. Pripravili se bodo 

trije turnirje, predvidoma 23.5., 29.5. in 11.6.  

 

 

 



  

    
  

 
 

Ad 2.  

Predsedstvo je obravnavalo težave glede pomanjkanja terminov v mladinski kategoriji. Komisar je 

seznanil člane, da imamo klubi preveč prestavljenih tekem, da bi lahko odigrali tekme po prvotnem 

planu. Žal pri sprejemanju koledarja se ni vedel in zato tudi ne upošteval t.i. lockdown, ki je potekal 

v začetku aprila. Pri dekletih sta največji problem Velenje in Ptuj, pri fantih pa Celje, Maribor, 

Velenje. Probleme, ki jih vidi predsedstvo pri podaljšanju lige so morebitne reprezentančne akcije 

ter predvsem zasedenost otrok zaradi šole - matura pri zaključnih letnikih. Vedoč se problemom, 

predsedstvo ocenjuje, da v resnici ni druge možnosti, kot podaljšanje v junij. Tekmovanje moramo 

izpeljati, da bo regularno, na klubih pa je, da se organizirajo in poizkušajo tekme čimprej odigrati. 

SKLEP: Predsedstvo podpira predlog komisarja TM o podaljšanju tekmovanja pri mladinski 

kategoriji. Pri fantih se morajo vse tekme za določitev zaključnih parov odigrati do ponedeljka 

07.06., v tekmovalnem vikendu 12./13.06. se odigra 14. krog. Pri dekletih se morajo vse tekme 

odigrati do tekmovalnega vikenda 12./13.06. V kolikor tekme do navedenih datumov na bodo 

odigrane bo komisar lige tekme registriral skladno s propozicijami.  

 

Ad 3.  

Predsedstvo je nadaljevalo sestanek s razpravo o nadaljevanju tekmovanja pri MDB in MDA. 

Razprava je tekla, v smeri ali je smiselno tako pozno siliti klube k začetku tekmovanja za naveden 

selekcije. Pred nami je samo nekaj vikendov, v katerih imamo klubi že tako in tako veliko obveznosti 

in bi težko dodali še nove. Veliko klubov ni delalo s selekcijo MDC; MDB pa lahko priključijo MDA. 

Hkrati je pred nami prvi vikend igranja za MDA, ki bo pokazal interes in zmožnost igranja – predvsem 

iz vidika testiranja. Zaradi veliko  

SKLEP: Predsedstvo za sezono 2020/21 ne predlaga klubom nadaljevanje tekmovanja za MDB in 

MDC. Predlagamo, da se klubi sami organizirajo s sosednimi - lokalnimi klubi za igranje tekem. 

Hkrati predlagamo, da selekcijo MDB priključijo MDA in tako omogočijo igranje dotičnih letnikov.  

 

Ad 4.  

Predsedstvo se je seznanilo s predlogom za žensko kadetsko tekmovanje, ki ga bo klubom ponudilo 

v sprejem.  

 

V nadaljevanju predlog: 

KADETINJE (ž) 
 

Tekmovanje za državno prvenstvo pri kadetski ženski kategoriji poteka po odprtem sistemu: 

o kvalifikacije za 1. DRL – kadetinje (do 24 ekip). Udeleženke kvalifikacij so vse prijavljene 
ekipe.  

o 1. DRL - kadetinje z največ 12 ekipami ter 



  

    
  

 
 

o 2. DRL – kadetinje z največ 12 ekipami, v primeru več kot 12 ekip se 2. DRL – kadetinje razdeli 
na VZHOD in ZAHOD.  

 

1. Člen 

Državni prvak kadetske ženske kategorije postane prvouvrščeno moštvo 1. DRL – kadetinje. 

 

2. Člen 

V kvalifikacije za 1. DRL - kadetinje se sprejme maksimalno 24 ekip, ki so razvrščene na podlagi 

rezultatov zadnje sezone. Upošteva se odstotek točk posamezne lige. Kadetinje (60% točk, zadnja 

zaključena sezona), Starejše deklice A (40% točk, zadnja zaključena sezona). Osnova za dodeljevanje 

in seštevanje točk je končna lestvica posamezne sezone oz. lige. Maksimalno št. točk je najvišje 

številno prijavljenih ekip katerikoli mlajši kategoriji oz. vsaj 40. Prva ekipa v posamezni ligi dobi max. 

št točk, druga eno manj itd. Tam, kjer ni mogoče določiti vrstnega reda, dobijo ekipe isto št. točk, ki 

sledi zadnji ekipi, ki ji je moč določiti vrstni red.  

 

Če imata dve ali več ekipe isto točk, se ekipe razvrstijo glede na točke pridobljene pri kadetski 

kategoriji, v primeru ponovne izenačenosti, se ekipe razvrstijo glede na točke pridobljene pri 

starejših deklicah A.   

 

3. Člen 

V kvalifikacijah za 1. DRL – kadetinje se prijavljene ekipe razdelijo v šest skupin po kriteriju iz 

prejšnjega člena. 

 

Odigra se 6. krogov kvalifikacijskih krogov. Prvo in drugo rangirani ekipi, igrata medsebojni tekmi v 

tretjem in šestem krogu  

 

4. Člen 

Prvo in drugo uvrščena ekipa posamezne kvalifikacijske skupine se uvrsti v 1. DRL – kadetinje. 

Tretja in četrto uvrščena ekipa iz kvalifikacij igrata 2. DRL – kadetinje.  

Točke in zadetki medsebojnih tekem se prenesejo.  

 

Komisar pripravi razpored tekem glede na Bergerjevo tabelo, kjer sta prvo in drugo uvrščena ekipa 

skupine 1 ekipi z oznako 1 oz. 2. Enak sistem se uporabi za preostale skupine.  

 

SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 SKUPINA 5 SKUPINA 6 

1. razvrščena 
ekipa 

2. 3. 4. 5. 6. 

12. 11. 10. 9. 8. 7. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

24. 23. 22. 21. 20. 19. 



  

    
  

 
 

V 1. DRL  in 2. DRL – kadetinje ekipe odigrajo preostalih 20 krogov po dvokrožnem ligaškem 

tekmovanju. Že odigrane medsebojne tekme v kvalifikacijah se ne odigrajo, ampak se upoštevajo 

rezultati iz kvalifikacij. 

 

V primeru, da je v 2. DRL – kadetinje več kot 12 ekip se glavni del tekmovanja razdeli na VZHOD in 

ZAHOD. Po končanem rednem delu se odigra končnica. 

o V finale za 1. – 6. mesta se uvrstita: 1., 2. in 3. uvrščene ekipe iz skupin VZHOD in ZAHOD 
o V finale za 7. – 12.(13.) mesto se uvrstita: 4., 5. in 6.(7.) uvrščene ekipe iz skupin VZHOD in 

ZAHOD  
 

SKLEP: Predsedstvo podpira predlog za uvedbo kvalifikacij pri ženskih kadetinjah v sezoni 

2021/22.  

SKLEP: Predsednik ZRKTM se bo pri delovni skupini, ki pripravlja spremembe registracijskega 

pravilnika pozanimal glede nadomestil pri prestopih v kadetski selekciji glede dvo-nivojskega 

tekmovanja.  

 

Ad 5.  

Predsedstvo je na pobudo podpredsednika Rantaha in maila ga. Miše Marinček obravnavalo 

predlog o spremembi registracijskega in tekmovalnega pravilnika v sezoni 2021/22. Želja 

pobudnikov je, da se tudi pri rokometu omogoči, igranje kadetov/kadetinj pri članski kategoriji. 

Takšno rešitev poznajo npr. pri košarki. Predlagatelji predlagajo, da se pred sezono določilo tri 

posameznike/ce, ki bi imele pravico igrati ali za mladince/ke ali člane/nice. 

Mail ga. Miše Marinček: 

Pozdravljeni! 
 
Kot članica predsedstva RZS in predstavnica igralk, se na vas obračam s predlogom in obenem prošnjo po 
spremembi registracijskega pravilnika za mlade rokometaše in rokometašice v naslednji sezoni 2020/2021. 
Po vzoru registracijskega pravilnika KZS, katerega izsek, ki govori o pravici nastopu igralcev, je priložen v 
priponki. Če povzamem, bi si želela konstruktivnega pogovora in dogovora glede najperspektivnejših 
igralcev/igralk, ki jim je sedaj onemogočeno tekmovati za člansko kategorijo, čeprav so že zdavnaj prerasli 
ali prerasle svoje okolje kadetske ekipe. S tem izgubljajo na kvaliteti, napredku in so jim onemogočene višje 
ambicije.  
 
Če se ozremo po samo nekaterih primerih v svetu športa, so svetovni prvaki postajali športniki pri najstniških 
letih. Primer: Ian Thorp pri samo 15 letih. Mnogo imamo primerov tudi pri nas in mnogo mladih rokometašic 
oz. rokometašev je igralo vidno vlogo v članskih kategorijah, navsezadnje tudi na reprezentančnem nivoju, 
kot najstniki. 
 
Glede na to, da so smernice, da ne bi preveč obremenjevali mladih rokometašev (priporočila OKS) - zaradi 
posledic zdravja, razumem omejitev pravic igranja mladih igralk/cev za samo dve ekipi, vendar vedno 
ostajajo izjeme in tudi ti izredno-nadarjeni zahtevajo našo pozornost. 
 



  

    
  

 
 

Predlagam, da bi v naslednji sezoni pri kadetih (m/ž) - (vsaj zadnje leto kadetske kategorije) upoštevali, da le 
ta lahko igra za dve kategorije, za katero ali člansko, mladinsko oziroma kadetsko, pa je pristojen za 
odločitev klub igralca. Predlagam takšno rešitev vsaj v navedenih kategorijah. V primeru, da se navedeno ne 
sprejme za vse igralce posamezne kategorije, predlagam vsaj tri izjeme v selekciji. 
 
Primerno rešitev so poiskali tudi na KZS, kjer v letošnji sezoni kadeti lahko igrajo tudi v članski kategoriji, na 
omejitev igranja za dve selekcije pa prehajajo v naslednji sezoni, kar je razvidno tudi iz njihovega 
registracijskega pravilnika, oziroma izseka iz pravilnika (z dne 31.8.2020), ki ga prilagam v priponki. 
 
Prosim za umestitev predloga na naslednjo sejo, katero vsebina slednjega zadeva. 
 
S spoštovanjem, Miša Marinček Ribežl. 

 

Predsedstvo ZRKTM se zahvaljuje za predlog. Člani predsedstva se zavedajo problematike, a hkrati 

opozarjajo, da je bila omejitev igranja za dve kategoriji višje sprejeta na državni ravni (OKS) s strani 

strokovnega sveta. Takšno odločitev podpira tudi stroka na RZS, klubi pa smo jo sprejeli na skupščini 

RZS.  

Predsedstvo se tudi zaveda izjeme pri košarki, kjer je bilo do sedaj to mogoče (trenutno nimamo 

informacij ali bo to mogoče tudi v prihodnje), vendar menimo, da je rokomet telesno bolj grob šport 

in ima posledično več močnih prekrškov ter morebitnih poškodb. Menimo, da je največji problem 

fizična razlika, znanje posameznikov in moč. Hkrati se sprašujemo koliko je v resnici interesa pri 

klubih ter koliko je teh posameznikov/nic, ki bi bilo zmožni aktivno igrati za dve kategoriji višje. Ob 

tem moramo imeti v mislih vse članske lige pod okriljem RZS, ki so po kvaliteti in moči zelo različne. 

Poudarjamo, da izjema ne smeti biti pravilo. 

V predsedstvu želimo omogočiti normalen razvoj otrok, saj menimo, da je to bolj pravilna pot, hkrati 

želimo zaščititi igralke in igralce.  

 

SKLEP: Predsedstvo ZRKTM ne podpira predloga za igranje rokometašev/šič za dve kategoriji 

višje.  

 

Ad 6.  

Ni bilo predlogov. 

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič  

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM  

  


