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Sporočilo o zaključku sezone 2019/2020 
 
 
 
Sporočamo, da je sezona 2019/2020 z dnem 31. marec 2020 zaključena. 
 
Zaradi pojave korona virusa SARS – COV-2, izrednih ukrepov, ki jih razglasila država, 
zlasti pa zaradi odpovedi uporabe športne dvorane z 11. marcem 2020 in prepovedi 
igranja tekem po 10. marcu, je ŽRK Krka prekinila vse aktivnosti vadbe in igranja 
rokometnih tekem. Igalkam so bila posredovana navodila za vadbo na domu. 
Organi Rokometne zveze Slovenije so 31. marca 2020 razglasili  konec sezone 2019/20.  
 
Na organih kluba so bile sprejete naslednje ugotovitve in sklepi: 

• Trening rokometa in igranje tekem je bilo prekinjeno 11. marca 2020. 

• Rokometna sezona 2019/20 je bila, zaključena 31.marca 2020. 

• Ko bodo izredne razmere zaključene bomo pričeli z aktivnostmi za sezono 2020/21. 
 
V ŽRK Krka moramo poleg skrbi za vaše zdravje poskrbeti tudi za zdravo poslovanje 
kluba in spoštovanje slovenske zakonodaje. Obenem pa želimo izpolniti tudi upravičene 
obveznosti do igralk in trenerjev. Ker ni podlage za izplačila nadomestil za mesec april, 
verjetno pa tudi ne za maj 2020, smo se odločili, da bomo štipendije in nadomestila za 
mesec marec izplačali v celoti. 
 
Vadnin za mesec marec ne bomo zaračunali. 
 
Pogodb ne bomo predčasno prekinjali. V kolikor bodo v času trajanja pogodb 
vzpostavljene razmere za trening, bomo začeli z delom za sezono 2020/21. Igralke zato 
prosimo, da vadite po osebnem programu, v dogovoru s svojim trenerjem. Trenerje 
prosimo, da ostanejo na razpolaga za svetovanje igralkam za individualno delo na domu 
in za pomoč klubu pri pripravi programov za naslednjo sezono. 
 

Ko bodo izredne razmere končane in bodo znani pogoji dela za naslednjo sezono, boste  
igralke povabljeni k sodelovanju. Če bodo na voljo finančna sredstva, bomo vašo 
pripravljenost na novo sezono primerno ovrednotili. 
 
 
Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi ! 

 
  
 
Stopiče, 31.03.2020  Franci Bačar, predsednik  
 


