
  

 

 

ZAPISNIK  

4. KORESPONDENČNE SEJE ZDRUŽENJA ROKOMETNIH KLUBOV 

TEKMOVANJA MLADIH (ZRKTM), 

ki je bila dne 23. 10. 2020 
Komisija v sestavi: 

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

 

se je  sestala  23. 10. 2020,  ob 12.15 v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova 9e, 1000 

Ljubljana. 

 

Komisija ugotovila,  da je glasovalo triindvajset (23) članov ZRKTM od petinsedemdeset (75) članov 

ZRKTM.  

 

Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni  

 

SKLEP:  4. korespondenčna seja ZRKTM ni sklepčna, saj je od petinsedemdesetih (75) 

članov ZRKTM do predpisanega roka glasovalo triindvajset (23) članov Združenja.  

____________________________________________________________________________ 

 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  23 glasov / 

/PROTI – 0 glasov/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

 

Ad 1 

SKLEP ni sprejet :    Potrdi se Aleša Juga za predsednika in Gorana Debelaka ter Agato Ahdali  
               za člana verifikacijske komisije 4. korespondenčne seje ZRKTM.  
____________________________________________________________________________ 

 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  23 glasov / 

/PROTI – 0 glas/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

  
Ad 2 

SKLEP ni sprejet:    Konferenca ZRKTM začasno prekinja vsa neuradna tekmovanja                
                     (mlajše dečke in deklice ter mini rokomet) pod okriljem RZS v  
                      tekmovalni sezoni 2020/2021. O nadaljevanju tekmovanja odloča  
                      predsedstvo ZRKTM na  
                      podlagi informacij in odločitev uradnih oblasti ter klubov o zmožnosti  
                      nadaljevanja tekmovanja. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 3. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  23 glasov / 

/PROTI – 0 glasov/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

 

Ad 3 

SKLEP ni sprejet:  Konferenca ZRKTM sprejema, da vse vsa tekmovanja mladih v 
aktualni sezoni pod okriljem RZS izvedejo brez prisotnosti gledalcev, 
razen če ima  organizator tekme dovoljenje s strani NIJZ. Na 
preostalih tekmah je dovoljena samo prisotnost nujnega osebja za 



  

 

izvedbo rokometne tekme, ki je vpisan v dogovorjeni seznam. Sklep 
preneha veljati, ko predsedstvo ZRKTM na podlagi odredb uradnih 
organov RS oceni, da omejitve niso več potrebne. 

______________________________________________________________________ 

 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 4. točke ZRKTM  glasovalo sledeče: ZA –  21 glasov / 

/PROTI – 2 glasova/ VZDRŽAN – 0 glasov. 

 

Ad 4 

 
SKLEP ni sprejet:  Konferenca ZRKTM sprejema tabelo Situacij za prestavitev  
                                 tekem COVID-19, ki je bila objavljena v zapisniku 4. sestanka  
                                 predsedstva ZRKTM. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS. 

 

Organi seje so zaključili delo ob 12.30. 

 

 

Predsednik:      Aleš Jug    

 

  

Član:     Goran Debelak    

 

    

Članica:  Agata Ahdali  

 

 

V Ljubljani,  18. 9. 2020 

 

 

 


