
  

 

 

ZAPISNIK  

2. KORESPONDENČNE SEJE ZDRUŽENJA ROKOMETNIH KLUBOV 

TEKMOVANJA MLADIH (ZRKTM), 

ki je bila dne 10. 6. 2020 

 
Komisija v sestavi: 

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

 

se je  sestala  10. 6. 2020,  ob 12.15 v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, 1000 

Ljubljana. 

 

Komisija ugotovila,  da je glasovalo enainštirideset (41) članov ZRKTM. En (1) član je poslal 

glasovnice po roku in se jih ne upošteva. 

 

Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni  

 

SKLEP:  2. korespondenčna seja ZRKTM je sklepčna, saj je od štiriinsedemdesetih (74) 

članov ZRKTM do predpisanega roka glasovalo štirideset (40) članov Združenja.  

____________________________________________________________________________ 

 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  40 glasov / 

/PROTI – 0 glasov/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

 

Ad 1 

SKLEP:    Potrdi se Aleša Juga za predsednika in Gorana Debelaka ter Agato Ahdali  
              za člana verifikacijske komisije 2. korespondenčne seje ZRKTM.  
____________________________________________________________________________ 

 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  40 glasov / 

/PROTI – 0 glasov/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

  
Ad 2 

SKLEP:    Konferenca ZRKTM sprejme predlog predsedstva predstavljenega v 5. točki 

zapisnika 2. sestanka predsedstva ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), ki 
predvideva  spremembe pri mini rokometu in mlajših deklicah/dečkih. 

_____________________________________________________________________________ 

 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 3. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  36 glasov / 

/PROTI – 2 glasova/ VZDRŽAN – 2 glasova. 

 

Ad 3 

SKLEP:  Uvedba dvonivojskega tekmovanja pri moških kadetih glede na predlog  

                predsedstva predstavljenega v 6. točki zapisnika 2. sestanka predsedstva  

                ZRKTM (mandatno obdobje 2020-22), ki predvideva kvalifikacije in nato  

               razvrstitev v prvo oz. drugo ligo. 

_____________________________________________________________________________ 
 



  

 

 

Glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS. 

 

Organi seje so zaključili delo ob 12.45. 

 

Predsednik:      Aleš Jug     

Član:     Goran Debelak       

Članica:  Agata Ahdali  

 

V Ljubljani,  10. 6. 2020 

 

 



  

 

 


