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ZAPISNIK VERIFIKACIJSKE KOMISIJE ZA IZVEDBO 2. KORESPONDENČNE 
SEJE SKUPŠČINE ROKOMETNE ZVEZE SLOVENIJE, 

ki je trajala do 14.09.2005 
 
 
Komisija v sestavi:  

- Leopold Kalin – predsednik 
- Franko Komel – član 
- Irena Starc - članica 

se je sestala 15.09.2005 ob 12.00 uri v prostorih Rokometne zveze Slovenije, Kongresni trg 
3, 1000 Ljubljana.  
 
Komisija je v skladu z 11. členom Poslovnika skupščine RZS in 20. členom statuta RZS 
ugotovila, da je v predpisanem roku do 14.09.2005 glasovalo 58 članov od 88 članov 
skupščine RZS. Od prispelih glasovnic sta bili 2 neveljavni. Na podlagi navedenega je 
komisija sprejela naslednji ugotovitveni sklep:  
 
SKLEP 
2. korespondenčna seja skupščine RZS je sklepčna, ker je veljavno oddanih 56 pisnih 
odgovorov od 88 članov skupščine RZS.  
 
DNEVNI RED:  
1. Izvolitev verifikacijske komisije 2. korespondenčne seje skupščine RZS;  
2. Predlogi Združenj za nastop tujih igralcev-lk v Republiki Sloveniji. 

 
Ad. 1 

 
V verifikacijsko komisijo 2. korespondenčne seje skupščine RZS so bili predlagani: Leopold 
Kalin – predsednik,  Franko Komel – član,  Irena Starc – članica. 
 
V skladu s  21. členom statuta  RZS je verifikacijska komisija ugotovila, da je za predlagani 
sklep prispelo 56 veljavnih glasovnic: 56 ZA in 0 PROTI. Sklep je bil torej soglasno sprejet.  
 
SKLEP 
Potrdi se Leopolda Kalin za predsednika, Franka Komela za člana ter Ireno Starc za 
članico verifikacijske komisije 2. korespondenčne seje skupščine RZS.  
 

Ad. 2 
 
Pod 2. točko se je na glasovanje podalo predlog predloge Združenj za nastop tujih igralcev-
k v Republiki Sloveniji.  
V skladu z 21. členom statuta  RZS je verifikacijska komisija ugotovila, da je za predlagan 
sklepa prispelo 56 veljavnih glasovnic: 50 ZA in 6 PROTI. Sklep je bil torej sprejet z večino 
glasov:  
 
SKLEP 
v 1. A MRL ima pravico nastopa na eni tekmi:  

• minimalno 10 igralcev, ki imajo pravico nastopa za državno reprezentanco 
Slovenije (slovensko državljanstvo + pravica nastopa za slovensko 
reprezentanco) 

• največ 3 igralci izven EU 
• ostalo EU 
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v 1. A ŽRL ima pravico nastopa na eni tekmi:  
• minimalno 10 igralk, ki imajo pravico nastopa za državno reprezentanco   

Slovenije (slovensko državljanstvo + pravica nastopa za slovensko  
reprezentanco) 

• največ 3 igralke izven EU 
• ostalo EU 

 
v 1. B DRL moški ima pravica nastopa na eni tekmi 

• minimalno 12 igralcev s pravico nastopa za državno reprezentanco Slovenije  
(državljanstvo + pravica nastopa za reprezentanco) 

• 2 igralca – tujca, ne glede na to od kod prihajata                
    
V 1. B DRL ženske in v  2. DRL moški ima pravica nastopa na eni tekmi 

• minimalno 13 igralcev-lk s pravico nastopa za državno reprezentanco Slovenije 
(državljanstvo + pravica nastopa za reprezentanco) 

• 1 igralec-ka iz EU 
 

Pravilo o nastopu tujih igralcev-lk v Republiki Sloveniji prične veljati z dnem: 
14.09.2005. 

 
Komisija je zaključila delo bo 13. uri.  
Glasovnice so sestavni del zapisnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 15. september 2005 


