
  

    
  

 
 

ZAPISNIK 11. SESTANKA PREDSEDSTVA ZRKTM (mandatno obdobje 2020-21), 

ki je se je izvedel korespondenčno preko MS Teams dne,   

05.09.2021 

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

Klemenčič 

Opravičeno odsotni člani: Borut Hren, Jernej Rantah – podpredsednik, Blaž Cizej, Aleš Hauptman 

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

 

Dnevni red: 

1. Pregled propozicij za sezono 2021/22 
2. pregled prijav v TM in prošnja RK Črnomelj za udeležbo v kadetskih kvalifikacijah  
3. pregled koledarja TM 
4. zadnje korona informacije glede testiranje, stroškov 
5. čestitka predsedstva k osvojitvi 4. mesta m. kad. reprezentance na EP 
6. razno 

 

Ad 1.  

Po uvodnem nagovoru G. Šuštaršiča je predsedstvo pregledalo celotne propozicije TM, ki jih bo dalo 

v potrditev klubom. Komisar lige G. Debelak je pojasnil vse morebitne spremembe, predvsem v 2. 

ligaškem tekmovanju pri kadetih oz. kadetinjah ter pri mlajših dečkih/deklicah. 

Pri mlajših A je predsedstvo prilagodilo tekmovanje na turnirski sistem. S to odločitvijo smo se 

prilagodili želji klubov po poenotenju tekmovanja pri MD.  

 

Ad 2.  

Predsedstvo se je seznanilo s številom prijav v TM v sezoni 2021/22. Komisar je pojasnil, da še 

vedno prihaja do odpovedi, predvsem pri nižjih selekcijah. 

Trenutno stanje prijav: 

MOŠKI: 

o mladinci 31 ekip 
o kadeti 37 ekip 
o starejši dečki A 32 ekip 
o starejši dečki B 31 ekip 
o mlajši dečki A 36 ekip 
o mlajši dečki B 38 ekip 
 

 



  

    
  

 
 

ŽENSKE: 

o mladinke 18 ekip 
o kadetinje 20 ekip 
o starejše deklice A 18 ekip 
o starejše deklice B 17 ekip 
o mlajše deklice A 20 ekip 
o mlajše deklice B 20 ekip 

 

Predsednik je člane seznanil, da se je na predsedstvo obrnil RK Črnomelj (mail na voljo pri 

predsedniku združenja), ki je naknadno ugotovil, da tekmovanje mladih RZS ni upoštevalo njihove 

prijave za kadetsko prvo ligo. Rok za prijavo je bil 15.7. 

Po preverjanju se je ugotovilo, da se maila s prijavo RK Črnomelj-a ni našlo. Tudi RK Črnomelj ne 

najde poslanega maila, s katerim bi dokazoval pravilni čas prijave.  

V kvalifikacije se je pravilno prijavilo 30 klubov. Izmed 30 klubov so se glede na sprejeta pravila 

oblikovale kvalifikacijske skupine 24 klubov. V primeru upoštevanje prijave RK Črnomelj bi bilo 

potrebno iz kvalifikacijskega tekmovanja izločiti 24. klub, ki je RK Kočevje, za katerega pa je jasno, 

da se je pravilno prijavil. 

SKLEP: Prošnji RK Črnomelj se ne ugodi. Člani predsedstva menijo, da se prošnja, brez jasne 

potrditve pisarne RZS ali kluba o pravočasni prijavi, ne more upoštevati, saj bi v nasprotnem 

primeru v oškodovali klub, za katerega je jasno, da je prijavo izvedel pravilno in v dogovorjenem 

časovnem roku.  

 

Ad 3.  

Pisarna tekmovanja RZS je klube seznanila s predlogom koledarja. Komisar predsedstva ni seznanil 

o morebitnih drugačnih predlogih klubov. 

 

Ad 4.  

Predsednik je člane seznanil, da bo v sredo, 08.09.2021, organiziran posvet klubov, kjer bi se klubi 

bolj natančno pogovorili o testiranju, okužbah itd.  

Predlog športnih zvez je, da bi se v primeru uvedbe samotestiranja v šolstvu, testiranje veljalo tudi 

za izvajanje športnih dejavnosti.  

Če bo šolstvo uvedel samotestiranje bo to veljalo tudi športno izvajanje dejavnosti. 

Po trenutno veljavnem odloku za izvedbo treningov v šolskih objektih velja, da je potrebno 

zagotoviti PCT pogoj. Ker pa država za treninge ne vrača sredstev, je to nemogoče pričakovati od 

klubov, da bodo zagotovili tedenska  testiranja na lastne stroške. Zato je zelo pomembno, da bi se 

samotestiranje upoštevalo tudi za izvajanje treningov.  



  

    
  

 
 

 

 

Vsi se zavedamo, da država tedensko spreminja odloke in pravila, zato je potrebno počakati še nekaj 

dni, da bo bolje jasno glede vadbe in testiranja. Zagotovo pa si država želi čim več cepljenih 

mladostnikov. 

Predsedstvo je ponovilo mnenje, da se v primeru okužbe in pozitivnega testa tekma prestavi, saj ni 

mogoče prevzeti odgovornosti za morebitne dodatne okužbe. Več o tem pa bi se pogovorili s klubi 

v sredo na posvetu. 

 

Ad 5.  

Predsedstvo ZRKTM izreka iskrene čestitke MOŠKI KADETSKI ROKOMETNI REPREZENTANCI, njenim 

članom in strokovnemu vodstvu za osvojitev 4. mesta na evropskem prvenstvu.  

 

Ad 6.  

Na tekmovanje RZS sta prispeli dve prošnji tujih klubov za igranje v našem tekmovanju mladih. 

Prošnjo je poslal italijanski klub Trieste, ki želi v TM v kategoriji kadetov in avstrijski klub Ferlach, ki 

želi tekmovati v kategoriji MDA. Obe ekipi bi tekmovali izven konkurence.  

Predsedstvo ne nasprotuje igranju tujih ekip v našem prvenstvu, bo pa v prihodnje predlagalo 

pogoje za igranje tujih ekip v našem državnem prvenstvu.  



  

    
  

 
 

Odločitev o igranju prepušča klubom oz. posamezni tekmovalni skupini, ki mora podati soglasje za 

igranje tuje ekipe. Posamezni klub ima pravico, da zavrne igranje s tujo ekipo, v kolikor nima 

interesa. Od vodstva tekmovanja se pričakuje, da bo obe ekipi seznanilo v PCT pogoji in morebitni 

pogoji za prehod državne meje.  

Predsedstvo prosi vodstvo tekmovanja, da se pozove klube po popolnitvi podatkov v Infostatu o 

igralnih mestih igralcev in igralk ter o kontaktnih podatkih. Pregled igralnih mest igralcev/igralk 

posameznih klubov omogoča reprezentančnim trenerjem boljši pregled nad posamezno selekcijo. 

Dodatno je član predsedstva Klemenčič podal predlog, da se v prihodnosti razmisli o spremembi 

dovoljenih terminov za specifične kategorije. Želja reprezentančnih trenerjev je, da bi lahko 

reprezentanca ob ponedeljkih izvajala dodatne treninge za igralce/igralke.  

 

Zapisal: Gregor Šuštaršič  

Gregor Šuštaršič l.r.  

 Predsednik ZRKTM  

  


