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Zapisnik verifikacijske komisije za izvedbo 2. korespondenčne seje predsedstva RZS, 
Ljubljana, 04.11.2010 
     

ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO  
2. KORESPONDENČNE SEJE PREDSEDSTVA RZS 

ki je trajala do 04.11.2010 od 12.00  
 
Komisija v sestavi:  
Leopold KALIN (predsednik) 
Anita PUŠNIK KLANJŠEK (članica) 
Irena STARC (članica) 
 
se je sestala 04.11.2010 ob 12.15 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta 
9e, 1000 Ljubljana. 
 
Komisija je v skladu s 25. členom Statuta RZS in 14. členom Poslovnika predsedstva RZS 
ugotovila, da je do predpisanega roka 04.11.2010 do 12:00 ure glasovalo štirinajst (14) članov 
predsedstva: Urban GOLOB, Zoran JANKOVIĆ, Karlo KASTELIC, Metka KOCBEK, Boštjan KOZOLE, 
Franc KRAŠOVEC, Izidor KRIVEC, Franci PLIBEREŠEK, Zdravko POČIVALŠEK, Bor ROZMAN, 
Aleksander SVETELEŠK, Borut ŠKABAR, Janez ŠKRABEC, Dušan ZORKO.  
Po predpisanem roku je ob 12:07 prispela po faksu dodatna glasovnica, ki je komisija ni 
upoštevala.  
Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni:  
 
SKLEP  
2. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je od devetnajstih (19) članov 
predsedstva RZS do predpisanega roka glasovalo štirinajst (14) članov predsedstva RZS.  
 
V skladu s 25. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva RZS 
je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke predsedstvo glasovalo na  sledeč način: 
ZA - 14 glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. Na podlagi navedenega ter v skladu s 
25. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je predsedstvo RZS z soglasno sprejelo naslednji  
 
SKLEP 
Imenuje se verifikacijska komisija za izvedbo 2. korespondenčne seje predsedstva RZS v 
sestavi: Leopold Kalin - predsednik, Anita Pušnik Klanjšek – članica, Irena Starc  – članica. 
 
V skladu s 25. členom Statuta RZS in zadnjim odstavkom 19. člena Poslovnika predsedstva RZS 
je komisija ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke predsedstvo glasovalo na sledeč način: 
ZA  - 14  glasov / PROTI  - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov. Na podlagi navedenega ter v skladu s 
25. členom Statuta RZS komisija ugotavlja, da je predsedstvo RZS soglasno sprejelo naslednji:  
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS imenuje Franja Bobinca za kandidata za podpredsednika Olimpijskega 
komiteja Slovenije (Odbor za vrhunski šport).   
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS.  
Komisija je svoje delo zaključila ob 12:30 uri.  
 
  


