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ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO  
7. KORESPONDENČNE SEJE PREDSEDSTVA RZS 

ki je trajala do 20.04.2011 do 14.00  
 
Komisija v sestavi:  
Mitja GOBEC (predsednik) 
Anita PUŠNIK KLANJŠEK (članica) 
Vanja HRIBERNIK (članica) 
 
se je sestala 20.04.2011 ob 14.15 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 
9e, 1000 Ljubljana. 
 
Komisija je v skladu z določbami Statuta RZS in Poslovnika predsedstva RZS ugotovila, da je do 
predpisanega roka do 20.04.2011 do 14:00 ure glasovalo dvanajst (12) članov predsedstva: Jože 
GALOF, Urban GOLOB, Zoran JANKOVIĆ, Karlo KASTELIC, Metka KOCBEK, Boštjan KOZOLE, 
Janez MARTINČIČ, Franci PLIBEREŠEK, Zdravko POČIVALŠEK, Aleš PRAZNIK, Bor ROZMAN, Dušan 
ZORKO.  
Od tega je bilo dvanajst (12) veljavnih glasovnic in nobena (0) neveljavna.  
 
Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni:  
 
SKLEP  
7. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je od devetnajstih (19) članov 
predsedstva RZS do predpisanega roka veljavno glasovalo dvanajst (12) članov predsedstva 
RZS. 
 
V skladu z določbami Statuta RZS in Poslovnika predsedstva RZS je komisija ugotovila, da je za 
predlog sklepa 1. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: ZA - 12 glasov / PROTI - 0 
glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da je predsedstvo RZS 
soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Imenuje se verifikacijska komisija za izvedbo 7. korespondenčne seje predsedstva RZS v 
sestavi: Mitja Gobec - predsednik, Anita Pušnik Klanjšek – članica, Vanja Hribernik  – 
članica. 
 
V skladu z določbami Statuta RZS in Poslovnika predsedstva RZS, je komisija ugotovila, da je za 
predlog sklepa 2. točke predsedstvo glasovalo na sledeč način:  
ZA  - 12  glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. Na podlagi navedenega komisija 
ugotavlja, da je predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji:  
 
SKLEP 
Imenuje se dr. Marto Bon za kandidatko za članico Strokovnega sveta RS za šport. 
 
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.  
Komisija je svoje delo zaključila ob 14:30 uri. 
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Mitja Gobec (predsednik)    ____________________ 
 
Anita Pušnik Klanjšek (članica)  ___________________ 
 
Vanja Hribernik (članica)   ____________________ 
 
  


