
  

 

 

ZAPISNIK  

1. KORESPONDENČNE SEJE ZDRUŽENJA ROKOMETNIH KLUBOV 

TEKMOVANJA MLADIH (ZRKTM), 

ki je bila dne 7. 4. 2020 

 
Organi seje v sestavi: 

- Aleš Jug – predsednik  
- Goran Debelak – član  
- Agata Ahdali – članica 

 

se je sestala  8. 4. 2020 ob 12. uri na daljavo. 

 

Komisija je ugotovila,  da je glasovalo devetinštirideset (49) članov ZRKTM. Trije (3) člani so poslali 

glasovnice po roku in se jih ne upošteva. 

Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni  

 

SKLEP:  1. korespondenčna seja ZRKTM je sklepčna, saj je od štiriinsedemdesetih (74) 

članov ZRKTM do predpisanega roka glasovalo šestinštirideset (46) članov 

Združenja.  

_________________________________________________________________________ 

 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  46 glasov / 

/PROTI – 0 glas/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

 

Ad 1 

SKLEP: Potrdi se Aleša Juga za predsednika in Gorana Debelaka ter Agato Ahdali za  
             člana verifikacijske komisije 1. korespondenčne seje ZRKTM.  
_________________________________________________________________________ 

 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  41 glasov / 

/PROTI –7 glasov/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

  
Ad 2 

SKLEP: Tekmovanje mladih pod okriljem RZS za tekmovalno sezono 2019/2020 zaključi, brez  

            določitve državnih prvakov. V vseh selekcijah, kjer je potrebno določiti medsebojni  

            prehod klubov med ligam (1. liga<->2. liga) obveljajo rezultati iz dne 12.03.2020, ko je  

            predsedstvo prekinilo tekmovanje mladih. Vse lige se dopolnijo v skladu s veljavnimi  

            propozicijami tekmovanja mladih, razen če ni drugače določeno v sklepih ZRKTM. 

___________________________________________________________________________ 

 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 3. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  34 glasov / 

/PROTI –9 glasov/ VZDRŽAN – 1 glas. 

 

Ad 3 

SKLEP: Potrdijo se predlogi predsedstva glede povišanja dvo-nivojskih lig:. 
 
1. MOŠKA MLADINSKA LIGA: 
Število ekip v 1. moški mladinski ligi se za sezono 2020/2021 in 2021/2022 poveča na 14 ekip. Po 
končanem dvokrožnem točkovnem tekmovanju ob zaključku sezone 2020/2021 direktno izpade 13. in 
14. uvrščena ekipa in napreduje 1. in 2. uvrščena iz 2. mladinske lige. V sezoni 2020/2021 se naredi 



  

 

analiza učinkovitosti povečanja lige, na podlagi katere bo predsedstvo ocenilo ali je potrebno ligo 
ponovno zmanjšati. 
 
 
2. MOŠKA MLADINSKA LIGA 
2. moška mladinska liga je sestavljena iz preostanka ekip, ki niso uvrščene v 1. mladinsko ligo. 
Tekmovanje se izvede dvokrožno točkovno in je sestavljeno iz dveh delov (redni del in finala). V 
rednem delu so vse ekipe enakovredno razdeljene v dve skupini (vzhod in zahod). Finalne skupine so 
razdeljene po 6 ekip. Zadnja finalna skupina je lahko sestavljena iz drugačnega števila ekip. V finalne 
skupine ekipe prenesejo točke medsebojnih tekem uvrščenih ekip. 
V finalno skupino 1.-6. mesta se uvrstijo 1., 2. in 3. ekipa rednega dela posamezne skupine (vzhod 
in zahod). 
V finalno skupino 7.-12. mesta se uvrstijo 4., 5. in 6. uvrščena ekipa iz rednega dela posamezne 
skupine (vzhod in zahod). 
V finalno skupino 13.-18. mesta se uvrstijo 7., 8. in 9. uvrščena ekipa iz rednega dela posamezne 
skupine (vzhod in zahod). 
 
ŽENSKA MLADINSKA LIGA:  
Število ekip v 1. ženski mladinski ligi se za sezono 2020/2021 poveča na 8 ekip. Po končanem 
dvokrožnem rednem delu, se igra končnica 1.- 4. in 5. - 8. mesta. Iz tekmovanja ob zaključku sezone 
direktno izpade 8. uvrščena ekipa in napreduje 1. uvrščena iz 2. ženske mladinske lige, 7. uvrščena 
ekipa 1. ženske mladinske lige in 2. uvrščena ekipa 2. ženske mladinske lige igrajo dve kvalifikacijski 
tekmi za prosto mesto v 1. ženski mladinski ligi. Potek kvalifikacij bodo predlagali na Združenju 
ženskih klubov. 
 
Za 2. žensko mladinsko ligo predlagamo, da do 8 prijavljenih ekip igrajo enotno ligo, če je pa 
prijavljeno več kot 8 ekip predlagamo da se razdelijo na vzhod in zahod. V primeru, da se 2. liga deli 
na vzhod in zahod se igra končnica 1. in 2. uvrščenih, kar pomeni 4. krogi končnice. 
 
ŽENSKA KADETSKA LIGA:  
Število ekip v 1. ženski kadetski ligi se za sezono 2020/2021 poveča na 12 ekip. Po končanem 
dvokrožnem rednem delu direktno izpade 11. in 12. uvrščena ekipa, 9. in 10. uvrščena ekipa pa igrata 
kvalifikacije z 1. in 2. uvrščeno ekipo 2. ženske kadetske lige. Potek kvalifikacij bodo predlagali na 
Združenju ženskih klubov. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS. 

 

Organi seje so zaključili delo ob 11. uri. 

 

Predsednik:      Aleš Jug     

Član:     Goran Debelak       

Članica:  Agata Ahdali  

 

V Ljubljani,  8. 4. 2020 

 

 

 


