
Zapisnik 78. korespondenčne seje predsedstva RZS, 2. april 2021 
 

Zapisnik verifikacijske komisije za izvedbo 78.  korespondenčne seje 
predsedstva RZS, je trajala do petka, 2.4.2021 do 15. ure 

 
Komisija v sestavi: Goran Cvijić (predsednik), Irena Starc (članica), Agata Ahdali (članica), se je 
korespondenčno sestala 2.4.2021 ob 15.30.  
 
Komisija je v skladu z določbami statuta RZS in poslovnika predsedstva RZS ugotovila, da je do 
predpisanega roka – do 2.4.2021 do 15.00 glasovalo sedemnajst (17) članov predsedstva, in sicer: 
Franjo Bobinac, Sebastjan Gergeta, Borut Hren, Zoran Janković, Tomaž Jontes, dr. Edvard Kolar, 
Boštjan Kozole, Beno Lapajne, Vanja Lombar, Miša Marinček Ribežl, Janez Martinčič, Marko Premec, 
Bor Rozman, Jernej Smisl, dr. Marko Šibila, Borut Škabar, Roman Volčič. 
 
Na podlagi navedenega je komisija sprejela naslednji ugotovitveni 
 
SKLEP 
78. korespondenčna seja predsedstva RZS je sklepčna, saj je od dvaindvajsetih (22) članov 
predsedstva RZS do predpisanega roka veljavno glasovalo sedemnajst (17) članov. 
 

Ad 1) 
 

Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 1. točke predsedstvo glasovalo na sledeč način: ZA – 17 
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 78. korespondenčne seje predsedstva RZS v sestavi: 
Goran Cvijić - predsednik, Irena Starc – članica, Agata Ahdali – članica. 
 

Ad 2) 
 
Komisija je ugotovila, da je za predlog sklepa 2. točke predsedstvo glasovalo na sledeč način: ZA – 16 
glasov / PROTI - 0 glasov / VZDRŽAN – 1 glas. Na podlagi navedenega komisija ugotavlja, da je 
predsedstvo RZS z  večino glasov sprejelo naslednji 
 
SKLEP 
Predsedstvo RZS imenuje Dragana Adžića na mesto selektorja ženske članske reprezentance 
Slovenije za obdobje od 02.04.2021 do 31.12.2024. 
 
Veljavne glasovnice so sestavni del zapisnika in so arhivirane na RZS. 
 
Komisija je svoje delo zaključila ob 16.00. 
 
Goran Cvijić, l.r. (predsednik) 
Irena Starc, l.r. (članica)  
Agata Ahdali, l.r. (članica) 


