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ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO  
86. KORESPONDENČNE SEJE PREDSEDSTVA RZS 

ki je trajala do ponedeljek, 13.06.2022 do 13. ure 
 
Komisija v sestavi: Goran Cvijić (predsednik), Leopold Kalin (član), Irena Starc (članica), se je sestala 
13.06.2022 ob 13.00. 
 

Komisija je v skladu z določbami Statuta RZS in poslovnika predsedstva RZS ugotovila, da je do 
predpisanega roka – do 13.6.2022 od 13. ure glasovalo trinajst (13) članov predsedstva, in sicer:  
Franjo Bobinac, Zoran Janković, Tomaž Jontes, Boštjan Kozole, Beno Lapajne, Janko Požežnik, Miša 
Ribežl Marinček, Bor Rozman, Jernej Smisl, Marko Šibila, Borut Škabar, Gregor Šušteršič, Roman 
Volčič. 
 
Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni  
 
SKLEP  
86. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je od triindvajsetih (23) članov 
predsedstva RZS do predpisanega roka veljavno glasovalo trinajst (13) članov.  

 
Ad 1. 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: ZA – 13  
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glas. Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP  
Imenuje se verifikacijska komisija za izvedbo 86. korespondenčne seje predsedstva RZS v sestavi: 
Goran Cvijić - predsednik,  Leopold Kalin – član, Irena Starc – članica. 
 
 

Ad 2. 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: ZA – 13 
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS sprejme in potrdi zapisnik 85. seje predsedstva RZS. 
 

Ad 3. 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 3. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: ZA – 13  
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glas. Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS, zaradi službene zadržanosti predsednika Franja Bobinca, imenuje Uroša Mohoriča 
za nadomestnega predstavnika   RZS za 50. redno sejo skupščine OKS-ZŠZ, ki bo v četrtek, 16. junija 
2022 v Celju.  
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.  
 
Komisija je svoje delo zaključila ob  15.20. 
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Goran Cvijič, l.r.  (predsednik)   
Leopold Kalin l.r.  (član)   
Irena Starc, l.r.   (članica)  


