ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO
7. DELNO KORESPONDENČNO OPRAVLJENE SEJE PREDSEDSTVA RZS
ki je trajala 21.07.2009 do 14.00 ure

Komisija v sestavi:
Leopold Kalin (predsednik)
Irena Starc (članica)
Gregor Pečovnik (član)
se je sestala 21.07.2009 ob 14:00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Leskoškova cesta
9e, 1000 Ljubljana.
Komisija je ugotovila, da so do predpisanega roka 21.07.2009 do 14:00 ure prispele tri (3)
veljavne glasovnice. Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni:
SKLEP
Na 7. seji predsedstva RZS so do predpisanega roka korespondenčno glasovali trije (3) člani
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 7. korespondenčne seje predsedstva RZS v
sestavi: Leopold Kalin - predsednik, Irena Starc - članica, Gregor Pečovnik – član.
ZA - 3 glasovi / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov
Komisija je ugotovila, da so za predlog sklepa 2. točke člani predsedstva glasovali na sledeč
način:
SKLEP
Na 7. seji predsedstva RZS je bilo ob pričetku seje prisotnih 10 članov od 20 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 - 3 glasovi / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov
SKLEP
Potrdi se dnevni red 7. seje predsedstva RZS.
ZA - 3 glasovi / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov
SKLEP pod Ad. 1
Sprejmeta se zapisnika 6. seje predsedstva RZS; zapisnik rednega dela seje in zapisnik
korespondenčnega dela seje predsedstva RZS.
ZA - 3 glasovi / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov
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SKLEP pod Ad. 2
Predsedstvo imenuje Zvonimirja Serdarušića za selektorja moške članske reprezentance
Slovenije do 31.08.2012, Borisa Deniča za pomočnika selektorja moške članske
reprezentance Slovenije do 31.08.2012 ter Romana Pungartnika za direktorja moških
rokometnih reprezentanc Slovenije do 31.08.2012.
ZA - 3 glasovi / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 0 glasov
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirani na RZS.
Komisija je svoje delo zaključila ob 14.20. uri.
Ljubljana, 21.07.2009

Leopold Kalin – predsednik

_________________________

Irena Starc – članica
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