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ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO  
2. KORESPONDENČNE SEJE PREDSEDSTVA RZS 

ki je trajala do 02.11.2006 
 
Komisija v sestavi:  
Marko BAN (predsednik) 
Samo KUZMA (član) 
Leopold KALIN (član) 
se je sestala 02.11.2006 ob 15.00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Kongresni trg 
3, 1000 Ljubljana. 
 

Komisija je v skladu s 24. členom Statuta RZS in 14. členom Poslovnika predsedstva RZS 
ugotovila, da je do predpisanega roka do 02.11.2006 do 15.00 ure prispelo trinajst (13) 
veljavnih glasovnic. Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni:  
 
SKLEP  
2. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je od 20 članov predsedstva 
RZS do predpisanega roka glasovalo trinajst (13) članov predsedstva RZS.  
 
 

V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva 
RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke predsedstvo glasovalo sledeče: 
ZA  - 12 glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 1 glas. 
Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS z večino glasov sprejelo naslednji:  
 
SKLEP 
Imenuje se verifikacijska komisija za izvedbo 2. korespondenčne seje predsedstva 
RZS v sestavi: Marko Ban  - predsednik, Samo Kuzma – član, Leopold Kalin – član. 
 
 
V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva 
RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke predsedstvo glasovalo sledeče: 
ZA  - 13  glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. 
Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji:  
 
SKLEP 
Skladno s predlogom sklepa Strokovnega sveta RZS, predsedstvo RZS razrešuje  
trenerja moške kadetske reprezentance Slovenije  letnik 1988 Aleša Praznika. 
 
 
V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva 
RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 3. točke predsedstvo glasovalo sledeče: 
ZA  - 13  glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. 
Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji:  
 
SKLEP 
Skladno s predlogom sklepa Strokovnega sveta RZS, predsedstvo RZS imenuje Slavka 
Iveziča za trenerja moške kadetske reprezentance Slovenije letnik 1988 do 
31.08.2007. 
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V skladu s 24. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva 
RZS je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 4. točke predsedstvo glasovalo sledeče: 
ZA  - 13  glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. 
Na podlagi navedenega ter v skladu s 24. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji:  
 
SKLEP 
Predlaga se podpredsednika RZS Boška Šrota za kandidata za člana Izvršnega odbora 
Olimpijskega komiteja Slovenije.  
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.  
 
 
 
 


