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ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO  
1. DELNO KORESPONDENČNO OPRAVLJENE SEJE PREDSEDSTVA RZS 

ki je trajala do 26.07.2010 do 14.00 ure.  
 
 
 
Komisija v sestavi:  
Tomaž Jeršič (predsednik) 
Leopold Kalin (član) 
Irena Starc (članica) 
 
se je sestala 26.07.2010 ob 14.15 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 
9 e, 1000 Ljubljana. Komisija je ugotovila, da je do predpisanega roka do  26.07.2010 do 14:00 
ure prispelo pet (5) veljavnih glasovnic. Glasovali so naslednji člani predsedstva: Zoran 
JANKOVIČ, Karlo KASTELIC, Metka KOCBEK, Aleksander SVETELŠEK in Dušan ZORKO. Na podlagi 
navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni:  
 
SKLEP  
Na 1. seji predsedstva RZS je do predpisanega roka korespondenčno glasovalo pet (5) 
članov predsedstva RZS.  
 
Komisija je ugotovila, da so za predlog sklepa 1. točke člani predsedstva glasovali na  sledeč 
način:  
 
SKLEP 
Imenuje se verifikacijska komisija za izvedbo 1. delno korespondenčne seje predsedstva 
RZS v sestavi: Tomaž Jeršič  -  predsednik,  Leopold Kalin - član, Irena Starc  – članica. 
ZA  - 4 glasovi / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 1 glas 
 
Komisija je ugotovila, da so za predlog sklepa 2. točke člani predsedstva glasovali na  sledeč 
način:  

 
SKLEP 
1. seja predsedstva RZS je bila sklepčna do vključno 4. točke dnevnega reda, saj je bilo ob 
pričetku seje prisotnih 10 od 19 članov predsedstva RZS. Po 4. točki dnevnega reda seja 
predsedstva ni bila sklepčna, saj je bilo prisotnih 8 od 19 članov predsedstva RZS. Seja se 
opravi delno s prisotnimi člani, delno korespondenčno. Predsedstvo soglaša, da odsotni 
člani lahko glasujejo korespondenčno po principu korespondenčne seje s pisnimi 
glasovnicami. 
ZA  - 5  glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP 
Potrdi se dnevni red 1. seje predsedstva RZS z dodatno uvrščenima točkama 9. c 
(imenovanje Registracijske komisije RZS) in 9. d  (Uskladitev Statuta RZS). 
ZA  - 5  glasov / PROTI  - 0 glas / VZDRŽAN – 0 glasov 

 
SKLEP pod Ad 1. 
Imenuje se Franca Krašovca in Dušana Zorka za podpredsednika RZS. 
ZA - 5 glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN –  0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 2. 
Sprejme in potrdi se zapisnik 12. seje predsedstva RZS s predlaganimi pripombami:  
Ad 3.  – v četrti vrstici tretjega odstavka se izbriše beseda »neupravičeno«.  
Ad 9.  – v drugi vrstici se popravi »08. junij 2010«. 
ZA - 3  glasovi / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 2 glasova 
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SKLEP pod Ad 3. 
Sprejme se poročilo generalnega sekretarja o realizaciji sklepov prejšnjih sej predsedstva 
ter o aktivnostih RZS za obdobje od zadnje redne seje predsedstva.  
ZA - 4  glasovi / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 1 glas 
 
SKLEP pod Ad 4. a 
Sprejme se poročilo selektorja ženske članske reprezentance Slovenije Ivice Rimanića iz 
kvalifikacij za EP 2010 Danska&Norveška. 
ZA - 5  glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 4. b 
Sprejeme se poročilo selektorja moške članske reprezentance Slovenije Zvonimirja 
Serdarušića iz kvalifikacij za SP 2011 Švedska. 
ZA - 5 glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 5. 
Sprejme in potrdi se predlog nadomestil in nagrad za žensko člansko reprezentanco 
Slovenije s predlaganima spremembama: višina nadomestila je 35 EUR neto/dan/igralko, 
vse nagrade pa so izražene v bruto vrednosti. 
ZA - 5  glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 6. 
1. Predsedstvo RZS potrjuje organiziranje sodniškega združenja v okviru RZS (SZRZS) ter 

podpira vse potrebne postopke za izpeljavo tega projekta do pričetka sezone 
2010/2011. 

2. Predsedstvo RZS se seznanja s predlogom »družbene pogodbe sodniškega združenja 
RZS«.  

ZA - 5  glasov / PROTI - 0 glas / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 7. 
Predsedstvo predlaga, da se pri Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za šolstvo in šport, 
Slovenski turistični organizaciji razišče možnost izdatne podpore pri projektu organizacije 
EURO 2014 za ženske. V kolikor RZS ne bo pridobila potrebne podpore od navedenih 
inštitucij, bo primorana odpovedati kandidaturo za  EURO 2014. 
ZA - 5  glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 8. 
Predsedstvo RZS se seznanja s pobudo za ustanovitev Moške regionalne lige ter predlaga, 
da RZS do nadaljnjega zavzema nevtralno stališče.  
ZA - 5  glasov / PROTI -  0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 9. a 
Predsedstvo RZS se seznanja s protestnim pismom RZS naslovljenim na RTV Slovenija.  
ZA  - 5 glasovi/ PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod Ad 9. b 
Predsedstvo RZS daje pobudo, da se predsednika Združenj 1. A MRL in 1. B MRL samostojno 
dogovorita o sistemu kvalifikacij za uvrstitev v 1. A MRL.  
ZA – 5 glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
SKLEP pod  Ad 9. c 
V skladu s 37. členom Statuta RZS  predsedstvo imenuje tri člansko Registracijsko komisijo 
za čas enega leta  v sestavi: Aleš Koršič, Marko Ban, Oskar Kovač.  
ZA - 5  glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
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SKLEP pod Ad  9.d   
1. Predsedstvo RZS pooblašča generalnega sekretarja, da uskladi Statut RZS z Zdru-1 oz. 

zahtevami Upravne enote Ljubljana.  
2. Predsedstvo RZS potrjuje sklic 16. korespondenčne seje Zbora članov RZS z naslednjim 

dnevnim redom:  
1. Izvolitev verifikacijske komisije za izpeljavo 16. korespondenčne seje Zbora 

članov;   
2. Potrditev in sprejem dopolnjenega Statuta RZS.  

ZA - 5 glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov 
 
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.  
 
Komisija je svoje delo zaključila ob 14.30. uri. 
 
 
 


