
ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO  
11. KORESPONDENČNE SEJE PREDSEDSTVA RZS 

ki je trajala do 19.05.2006 do 12.00  
 
Komisija v sestavi: 
- Marko BAN (predsednik) 
- Franko KOMEL (član) 
- Irena STARC (članica) 

se je sestala 19.05.2006 ob 12.00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Kongresni trg 
3, 1000 Ljubljana. 
 

Komisija je v skladu s 24. členom Statuta RZS ugotovila, da je do predpisanega roka do 
19.05.2006 do 12.00 ure prispelo dvanajst (12) veljavnih glasovnic. Na podlagi navedenega 
je komisija sprejela naslednji ugotovitveni sklep:  
 

SKLEP  
11. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna. Do predpisanega roka je 
glasovalo dvanajst (12) članov predsedstva.  
 

V skladu s 24. členom Statuta RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa pod 1. 
točko dnevnega reda predsedstvo glasovalo sledeče: ZA 12, PROTI 0, VZDRŽAN 0. Na 
podlagi navedenega ter v skladu s  24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Imenuje se verifikacijska komisija za izvedbo 11. korespondenčne seje predsedstva 
RZS v sestavi:  
- Marko Ban – predsednik 
- Franko Komel - član 
- Irena Starc – članica 
 

V skladu s 24. členom Statuta RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa pod 2. 
točko dnevnega reda predsedstvo glasovalo sledeče: ZA 12, PROTI 0, VZDRŽAN 0. Na 
podlagi navedenega ter v skladu s  24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Dnevni red 4. redne seje skupščine RZS, ki bo 25.5.2006, se dopolni z naslednjima 
točkama: 

• Pod tč. 5 dnevnega reda: 
Razrešitev članov predsedstva, izvoljenih po funkcionalnem načelu. 

• Pod tč. 8 dnevnega reda: 
Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti, podani s strani ŠD VELIKA 
NEDELJA 
Dosedanji točki dnevnega reda 5, 6 in 7 postanejo točki 6, 7 in 9. 

 
V skladu s 24. členom Statuta RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa pod 3. 
točko dnevnega reda, predsedstvo glasovalo sledeče: ZA 12, PROTI 0, VZDRŽAN 0. Na 
podlagi navedenega ter v skladu s  24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Za nadomestnega člana Arbitražne komisije RZS se predlaga Borisa Tomašiča. 
 



V skladu s 24. členom Statuta RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa pod 4. 
točko dnevnega reda »Zahtevi za varstvo zakonitosti, podani s strani ŠD Velika Nedelja se 
na podlagi mnenja Statutarne komisije ugodi« oz. za predlog sklepa »Zahtevi za varstvo 
zakonitosti se na podlagi mnenja Statutarne komisije ne ugodi«, predsedstvo glasovalo 
sledeče: ZA ugoditev 4, PROTI ugoditvi 6, VZDRŽAN 2. Na podlagi navedenega ter v skladu s 
24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da predsedstvo RZS s potrebno večino ni 
sprejelo nobenega sklepa, oz. s potrebno večino ni zavzelo stališča glede zahteve za 
varstvo zakonitosti, podani s strani ŠD Velika Nedelja.  
 
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.  
 

Komisija je zaključila delo ob 12.20 uri. 
 

 
Predsednik:  Marko BAN  ___________________ 
 
Član:  Franko KOMEL  ___________________ 
 
Članica: Irena STARC           ___________________ 
 

V Ljubljani, 19.05.2006 


