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ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO  
74. KORESPONDENČNE SEJE PREDSEDSTVA RZS 

ki je trajala do četrtka, 21.01.2021 do 14. ure 
 
Komisija v sestavi: Goran Leopold Kalin (predsednik), Irena Starc (članica), Agata Ahdali (članica), se 
je sestala 21.01.2021 ob 14.00  korespondenčno.  
 

Komisija je v skladu z določbami statuta RZS in poslovnika predsedstva RZS ugotovila, da je do 
predpisanega roka – do 21.01.2021 glasovalo šestnajst (16) članov predsedstva, in sicer:  Sebastjan 
Gergeta, Danilo Ferjančič, Zoran Janković, Tomaž Jontes, dr. Edvard Kolar, Boštjan Kozole, Beno 
Lapajne, Vanja Lombar, Miša Marinček Ribežl, Janez Martinčič, Janko Požežnik, dr. Bor Rozman, Jernej 
Smisl, dr. Marko Šibila, Borut Škabar, Gregor Šuštaršič.  
 
Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni  
 
SKLEP  
74. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je od dvaindvajsetih (22) članov 
predsedstva RZS do predpisanega roka veljavno glasovalo šestnajst (16) članov.  
 

 
Ad 1. 

 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: ZA – 16  
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 74. korespondenčne seje predsedstva RZS v sestavi: 
Leopold Kalin - predsednik,  Irena Starc – članica, Agata Ahdali – članica. 
 
 

Ad 2. 
 
Komisija je ugotovila, da je za vse štiri predloge sklepa 2. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: 
ZA – 16 glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da 
je predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 

1. Predlaga se Franja Bobinca za kandidata RZS za mesto člana izvršnega odbora EHF - 
Executive Committee (EXEC). 
 

2. Predlaga se Uroša Mohoriča za kandidata RZS za mesto člana odbora EHF članic za moški 
rokomet -  Nations  Committee Men (NCM). 
 

3. Predlaga se Matejo Kavčič za kandidatko RZS za mesto članice EHF komisije za rokomet na 
mivki – Beach Handball Commission (BC). 
 

4. Predlaga se dr. Marto Bon za kandidatko RZS za mesto članice EHF strokovne komisije - 
Methods Commission (MC). 
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Ad 3. 
 

 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 3. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: ZA – 16 
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS potrjuje predlog letnega plana RZS za leto 2021 ter ga podaja Zboru članov RZS v 
dokončno potrditev in sprejem. 
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.  
 
Komisija je svoje delo zaključila ob  14.10. 
 
 
Leopold Kalin, l.r.   (predsednik)   
 
Irena Starc, l.r.   (članica)   
 
Agata Ahdali, l.r.  (članica)  


